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PREÂMBULO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

TIPO Menor Preço 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO Menor Preço Por Item 

INTERESSADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 

OBJETO 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE 

DUPLO E CAÇAMBAS GRANDES PARA 

COLETA DE ENTULHOS 

DATA DA ABERTURA DO 

CERTAME 
30/05/2017 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO 09:00 

NORMAS LEGAIS 

Esta licitação será realizada de acordo com a 

Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei 

nº 8.666/1993, e LC 123/2006 e suas alterações, 

além das demais normas pertinentes, desde que 

não colidentes com o primeiro dos diplomas 

legais mencionados, obedecendo ainda às 

determinações deste edital, suas especificações 

e respectivos anexos. 

ENDEREÇO NA INTERNET www.itaja.go.gov.br 

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 908/2017, de 17 de março de 2017 

LOCAL DA REALIZAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Itajá/GO – Rua Antonio 

Nunes da Silva, nº 235, Centro, Itajá-GO. 

Na hipótese de não haver expediente na data acima referida, fica este certame 

automaticamente, transferido para o dia útil subsequente àquele, na mesma hora e 

local. 
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EDITAL  
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 

 
 

O MUNICÍPIO DE ITAJÁ, Estado de Goiás, inscrito no CNPJ/MF n.º 
02.186.757/0001-47, com sede na Rua Antonio Nunes da Silva, nº 235, Centro, Itajá - 
GO, representado pelo Prefeito Municipal RENIS CESAR DE OLIVEIRA, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará, por intermédio de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, nomeados pelo Decreto nº 908/2017, de 17 de março de 2017, Licitação 
na modalidade PREGÃO, tipo “Menor Preço Global”, visando a LOCAÇÃO DE 
CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO E CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS 
E RESIDUOS RESIDENCIAL, conforme especificados no Termo de Referência – Anexo I, 
parte integrante do presente Edital e constante do Pregão Presencial nº 007/2017. A 
presente licitação será regida pela Lei n° 10.520/02, pelo Decreto Estadual nº 47.297/02, 
e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e pelas disposições deste Edital e seus 
Anexos. Os envelopes contendo os documentos de PROPOSTA e HABILITAÇÃO 
deverão ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, na sala da Comissão Permanente 
de Licitação desta Prefeitura, localizada na Rua Antonio Nunes da Silva, nº 235, Centro, 
Itajá - GO, no dia: 30 de maio de 2017 às 09:00 horas. Não havendo expediente ou 
ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Pregoeiro em contrário. O Edital e respectivos anexos encontram-se afixados no mural 
de publicações da Prefeitura Municipal de Itajá, à disposição dos interessados para 
consulta e estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos 
envelopes, nos dias úteis e no horário das 7:00h. às 13:00h, de segunda a sexta-feira, na 
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, no endereço acima citado. 
I. DA AUTORIZAÇÃO DESTA LICITAÇÃO. 

1.1. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Município de Itajá, Goiás, por ato do 

Prefeito Municipal RENIS CESAR DE OLIVEIRA.  

II . DO OBJETO 
2.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, tipo “Menor Preço Global”, 
objetivando a LOCAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO E CAÇAMBAS DE 
3 MTS E 5 MTS, PARA COLETA DE ENTULHOS E RESIDUOS RESIDENCIAL 
conforme especificados no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do presente 
Edital, com entrega imediata após emissão da ordem de compra. 
III. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3.1. A presente licitação constitui-se de 03 (três) fases: a primeira de credenciamento, a 

segunda de classificação da proposta de preço, lances, ordenação das ofertas e 

julgamento, e a terceira é a de habilitação. 

3.2. O licitante que desejar maiores informações sobre a licitação, deverá dirigir-se ao 

PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO. 
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3.3. Caso haja necessidade, a Pregoeira poderá promover diligências, em qualquer fase 

da licitação, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 

licitatório, vedada à inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar 

originariamente da proposta Art. 43, § 3º, Lei nº 8.666/93, e a regra se estende a 

Habilitação (interpretação extensiva). 

3.4. As intervenções no processo licitatório, durante o procedimento de abertura dos 

envelopes e julgamento das propostas, somente poderão ser efetuadas pelos 

representantes dos licitantes que apresentarem a respectiva qualificação, através de 

Carta de Credenciamento (Anexo II) ou por instrumento público. 

3.5. Não havendo expediente na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-

á no primeiro dia útil subseqüente, à hora já estabelecida, salvo expressa orientação 

contrária. 

3.6. O Município de Itajá - GO não se responsabilizará por documentação e proposta 

que porventura não cheguem à hora e local determinado no Edital. 

3.7. Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade 

com as condições definidas neste Edital. 

3.8. O edital e seus Anexos, assim como os demais documentos pertinentes à licitação 

em apreço poderão ser examinados no endereço já mencionado no Preâmbulo, poderão 

ser retirados junto a Pregoeira e equipe, na sala de Licitação e no site 

www.itaja.go.gov.br.  

3.9. Fica estabelecido que a pregoeira e equipe de apoio somente poderá dirimir dúvidas 

quanto à interpretação do respectivo edital, ficando vedada a conferencia prévia de 

documentações de (habilitação, credenciamento e proposta). 

3.10. Fica terminantemente vedada a violação dos envelopes de habilitação e proposta 

dos “LICITANTES”, a fim de que os “LICITANTES” troquem documentações, que por 

negligência foram inseridas em envelopes contrários ao estabelecido no edital, bem como 

para retirada de documentos de credenciamento, que deveriam constar fora dos 

envelopes, ressalvado nos casos em que a pregoeira decidirá pela violação quando 

houver possibilidade de serem os documentos colocados em novos envelopes trazidos 

pelos licitantes e devidamente lacrados posteriormente. 

3.11. A pregoeira e Equipe de Apoio somente autenticará os documentos na sessão 

do presente pregão. 

IV . DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados e as empresas do ramo pertinente 
ao seu objeto, que tenha mais de 10 (dez) anos de fundação, comprovada pelo cartão 
CNPJ do Ministério da Fazenda, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições 
estabelecidas neste Edital. 
4.2. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração, apresentação 
de suas propostas, sendo que o Município de Itajá não será, em nenhum caso, 

http://www.itaja.go.gov.br/
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responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 
4.3. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos 
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis. 
4.4. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em 
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada. 
4.5. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a Pregoeira e os 
membros da Equipe de Apoio. 
4.6. É vedada a participação de empresas: 
4.6.1. Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
4.6.2. Que tenha(m) sido declarada(s) inidônea(s) pela Administração Pública e, caso 
participe do processo licitatório, estará(ao) sujeita(s) às penalidades previstas no Art. 97, 
parágrafo Único da Lei Federal 8.666/93; 
4.6.3. Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 
4.6.4. Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma 
licitante.  
4.7. Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor dirigente da 
Prefeitura Municipal de Itajá, bem como as empresas cujos sócios, administradores, 
empregados, controladores sejam servidores da mesma. 
V – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
5.1 No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes, a Licitante deverá 
apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável sua presença 
com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua 
abertura da seguinte forma: 
5.1.1 - Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia do Estatuto Social, 
Contrato Social ou equivalente, devidamente registrado e que lhe confira poderes 
expressos para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura, devendo identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento 
equivalente; 
5.1.2 - Se por outra pessoa, devidamente munida por instrumento particular de 
procuração, devidamente acompanhada da fotocópia do Contrato Social, Estatuto Social 
da empresa, ou equivalente, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, devendo 
identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 
5.2. Todas as licitantes deverão apresentar ou assinar perante a Equipe de Apoio, antes 
da entrega dos envelopes, a Carta de Credenciamento (Anexo II) e as Declarações – 
(Anexos IV e V), respectivamente. A ausência da declaração ou recusa em assiná-la, 
constitui motivo para a exclusão da Licitante do certame. 
5.3. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 5.2. deste, terão 
poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, 
manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a intenção de 
recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final 
decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da 
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Proponente. A Licitante que se retirar antes do término da sessão considerar-se-á que 
tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do Pregoeiro. 
5.4. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será admitida a 
participação de outras Proponentes. 
VI. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
6.1. As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de documentação, 
devidamente fechados de forma indevassável, contendo as páginas numeradas, com os 
dizeres na parte externa e frontal: 
 

NOME DA EMPRESA 
ENVELOPE Nº 01 

MUNICIPIO DE ITAJÁ, GOIÁS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

NOME DA EMPRESA 
ENVELOPE Nº 02 

MUNICIPIO DE ITAJÁ, GOIÁS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

VII. DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PREÇOS” 
7.1. No(s) Envelope(s) “Proposta(s) de Preços” constarão a carta-proposta, contendo 
inclusive a indicação de apenas uma marca para cada item cotado, bem como, as 
condições de pagamento e o prazo de validade conforme Termo de Referência, parte 
integrante desse procedimento, a qual deverá ainda: 
7.1.1. Ser redigida, preferencialmente, em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou 
editorada por computador, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 
uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
Proponente. 
7.1.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida, número, 
bairro, cidade, CEP, UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando o 
Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão depositados os 
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem como, a qualificação do 
representante da Licitante, para fins de assinatura do contrato, quando for o caso. 
7.1.3. A validade da proposta, a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura do envelope “proposta”. 
7.1.4. A proposta deverá constar como forma de pagamento o estipulado no termo de 
contrato. 
7.1.5. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda 
corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº 
9.069/95), discriminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço ofertado 
deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, 
fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
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cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de trocas dentro do prazo de 
garantia, se for o caso. 
a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 
a1.) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor 
por extenso; 
b) O valor da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser 
pago. 
7.1.6 – A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma 
decimal, precedida da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, 
de 29 de junho de 1995. 
7.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer outro título, devendo os produtos 
serem entregues sem ônus adicionais. 
VIII. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
8.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, a seguinte 
documentação, encaminhada através de Carta de Apresentação de Documentação, 
Anexo III: 
a.) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 
b.) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da 
Fazenda; 
c.) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão conjunta 
emitida relativa à Dívida Ativa da União e da Receita Federal e Contribuições Sociais, 
ambas da unidade da federação onde a empresa licitante tem a sua sede; 
d.) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda ou equivalente da unidade da federação onde a licitante tem 
sua sede; 
e.) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão expedida 
pela Secretaria da Fazenda do Município ou equivalente onde a licitante tem sua sede; 
f.) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) (Caso não esteja conjunto 
com a certidão da Receita Federal); 
g.) Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
h.) Certidão de regularidade junto a Justiça do Trabalho; 
8.2. – Os documentos extraídos por via INTERNET terão seus dados conferidos pela 
Equipe de Apoio perante o site correspondente. 
8.3. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
8.4. - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências 
editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro 
considerará a Proponente inabilitada. 
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8.5. - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 
Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas 
com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias. 
IX. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
9.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, 
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do 
Pregão. Cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
9.2 – Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do 
certame. 
X. DA SESSÃO DO PREGÃO 
10.1 - O Pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, 
conforme item 5 deste. 
10.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará 
divulgação verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão 
ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes 
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”. 
10.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas 
conferências, análise de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior 
rubrica pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes. 
10.4 - Cumprido o Item 7.1, serão desclassificadas as propostas que: 
a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos; 
b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação comprovando que 
os custos são coerentes com os de mercado; 
c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de 
vantagem baseada na proposta das demais Licitantes. 
10.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o preço por item. 
10.6 – O Pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço por item, e 
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), 
relativamente à de menor preço por item para participarem dos lances verbais. Na 
hipótese de haver propostas com o mesmo valor, estas serão consideradas uma única 
proposta. 
10.7 - Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 10.6, 
serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os menores preços 
para o item, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham 
sido os valores oferecidos. 
10.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances 
verbais conforme item 10.7., a ordem para esses lances será definida através de sorteio. 
Às Licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova disputa, por 
meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relação à de 
menor preço do item, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor. 
10.9 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o 
que definirá a seqüência dos lances seguintes. 
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10.10 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço do 
item. 
10.11 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
10.12 – O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances 
verbais, na forma do item 10.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada 
a ordem de classificação. 
10.13. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas situações 

em que os lances verbais ofertados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço 

item/lote. Portanto, não havendo fases de lances, não haverá “Direito de Preferência”.  

10.13.1. Para efeito do disposto no subitem 10.8 acima, ocorrendo o empate, serão 

adotados os seguintes procedimentos: 

10.13.1.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço para 

determinação da ordem de oferta dos lances; 

10.13.1.3. Não ocorrendo à apresentação da proposta da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem 10.13.1.2 acima, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.13.1 deste 

Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

10.13.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 

10.13.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que 

primeiro poderá apresentar menor preço por item/lote. 

10.13.1.5. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos 

subitens 10.13.1 a 10.13.1.4 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta 

originalmente de menor preço. 

10.13.1.6. O disposto nos subitens 10.13.1 a 10.13.1.5 acima somente se aplicará quando 

o menor preço inicial não tiver sido apresentado por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

10.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades cabíveis. 
10.15 – Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a compra, hipótese em que o 
Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja obtido melhor 
preço. 
10.16 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço. 
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10.17 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado 
pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo 
motivadamente a respeito. 
10.18 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado. 
10.19 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a 
Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro. 
10.20 - Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro negociará 
diretamente com a Licitante melhor classificada e, se a oferta for aceitável, examinará o 
seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será 
adjudicado o objeto deste Pregão. 
10.21 – Na ocorrência do disposto no item 10.18, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com a Proponente para obtenção de menor preço por item. 
10.22 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Licitantes 
Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes das demais 
Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão. 
10.23 – A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá apresentar nova 
Proposta contendo os preços, unitário e global por item, obtidos através da negociação 
efetuada na fase de lances verbais. 
XI DOS RECURSOS 
11.1 - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da 
sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada 
resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas 
para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A falta de 
manifestação importará a decadência do direito de recurso. 
11.2 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se com a 
manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente 
após a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado verbalmente na 
sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido ao Senhor Prefeito 
Municipal, por intermédio do Pregoeiro, que prestará as informações no prazo de 01 (um) 
dia útil, cabendo ao Sr. Prefeito julgá-lo em igual prazo. 
11.3 - O acolhimento do recurso pelo Pregoeiro ou pela Autoridade Superior, importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4 - Afastado(s) o(s) recurso(s) pelo Pregoeiro ele procederá a adjudicação do objeto à 
Proponente vencedora. 
11.5 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante vencedora. 
11.6 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação por escrito ou via fax. 
XII. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
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12.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido 
aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, e ofertar o menor 
preço por item. 
12.2 – O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados na 
Prefeitura Municipal de Itajá – GO, na sala da Comissão Permanente de Avaliação e 
Licitação sito à Rua: Antonio Nunes da Silva, nº 235, Centro, Itajá-GO, para intimação e 
conhecimento dos interessados. 
XIII – DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS BENS 
13.1. A disponibilização dos bens objeto desta licitação serão entregues, no prazo de 24h 
(vinte e quatro horas), da solicitação do Locatário, diretamente ao Município na Rua: 
Antonio Nunes da Silva, nº 235, Centro, Itajá - GO, no prédio da Prefeitura, ou onde a 
Administração necessariamente indicar, sendo as caçambas novas e pintadas em sua 
dimensões PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ e devidamente sinalizadas conforme 
legislação vigente a qual deverá vistoriá-los, expedindo laudo especificando as suas 
condições de uso e conservação e recebê-los, assinando o termo de entrega. 
XIV. DO PAGAMENTO 
14.1. O pagamento decorrente da locação objeto licitado, efetivar-se-ão mensalmente, 
acompanhados da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pelos 
setores competentes da Secretarias Municipais, aprovada(s) pelo Controle Interno. 
14.2. O preço contratado poderá ser reajustável, uma vez demonstrado pela Contratada a 
variação do preço, o que poderá ocorrer somente após expirado o prazo de validade da 
proposta. 
14.3. A(s) nota(s) fiscal(ais), relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Entrega dos bens locados, 
serão conferidas imediatamente no ato da entrega. 
14.4. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada eventual 
multa que lhe tenha sido aplicada. 
XV. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 – As dotações orçamentárias destinadas ao pagamento do objeto licitado estão 
previstas e indicadas no orçamento vigente sob as rubricas:  
02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 

06 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

4.015 – Manutenção das Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Cemitério  

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

15.2. Os recursos necessários aos pagamentos das despesas decorrentes desta licitação 
correrão a cargo dos recursos próprios do Município e de convênios. 
XVI. DAS OBRIGAÇÕES 
16.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital: 
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo 
de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 
b) Entregar os produtos, na forma do Edital, propostas e especificações destes 
constantes; 
c) A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições de locação, 
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do valor total da 
adjudicação; 
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d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação regular no 
ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais licitantes serão 
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas 
ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, 
sujeitando-se o desistente às penalidades constantes neste edital; 
e) Ocorrendo a hipótese prevista na letra anterior, a sessão do Pregão será retomada. 
XVII. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES 
17.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, 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 impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais.” 
17.2. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará à adjudicatária a multa de 
mora, sem prejuízo das demais sanções.  
17.2.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do 
descumprimento contratual: 
17.2.2. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por 
dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 
calculados sobre o valor do contrato, por ocorrência. 
17.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, 
com a possível rescisão contratual. 
17.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese da CONTRATADA, 
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos 
demais casos de descumprimento contratual, quando a CONTRATANTE, em face da 
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o 
percentual da multa a ser aplicada. 
17.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as 
seguintes sanções: 
a) Advertência pelo atraso injustificado na entrega dos produtos; 
b) Multa na forma prevista no item 17.2; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial da 
entrega; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo 
tempo que perdurar os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da 
contratada e após ressarcido os prejuízos resultante, para a Administração pela 
inexecução total da entrega; 
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de 
Administração, após facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista. 
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XVIII. DA HOMOLOGAÇÃO 
18.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, e a vista do relatório de 
julgamento, a Prefeita Municipal de Itajá efetivará juízo de conveniência acerca do 
procedimento licitatório, podendo homologar o certame, ou se for o caso, mediante 
decisão fundamentada poderá revogar a licitação; 
18.2. A decisão da autoridade competente será afixada em mural das Publicações da 
Prefeitura Municipal de Itajá; 
18.3. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o objeto no prazo fixado no 
contrato, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às 
penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem 
a aceitar a contratação. 
XIX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 
19.2. Fica assegurado ao Prefeito Municipal mediante justificativa motivada o direito de, a 
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogar 
no todo ou em parte. 
19.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
19.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
19.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto 
ora licitado. 
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Prefeitura Municipal de Itajá. 
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta: 
19.7.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não acarrete 
irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem como, não 
importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos demais. 
19.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro contrato ou instrumento equivalente. 
19.9. A Administração poderá, até a assinatura da Ordem de Entrega dos Bens, inabilitar 
licitante, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância 
anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação jurídica, as 
qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste 
caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente melhor 
classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo 
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declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar 
o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação. 
19.10. É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão 
Permanente de Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente mencionado até a 
data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 
“Documentos de Habilitação”. 
19.11 – A ausência do representante da empresa em qualquer fase do Pregão implica 
aceitação dos fatos que ocorrerem durante sua ausência. 
19.12 – Uma empresa não pode ser representada por mais de uma pessoa e uma pessoa 
não pode representar mais de uma empresa. 
19.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao 
Pregoeiro, no endereço citado no preâmbulo desse Edital ou pelo tele fax (0xx64) 3648 – 
1120 das 7:00h. às 13:00h., de segunda a sexta-feira, em dias de expediente da 
Comissão Permanente de Avaliação e Licitação desta Prefeitura, até 02 (dois) dias úteis 
imediatamente anterior à data de julgamento dessa licitação. 
19.14. Todas as condições deste edital, assim como os compromissos assumidos pela 

licitante através de sua proposta, farão parte do contrato independentemente de 

transcrição. 

19.15. O presente edital é acrescido dos seguintes anexos:  

Anexo I - Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento 
Anexo III - Modelo de Carta de Apresentação de Documentação 
Anexo IV – Modelo de Declaração I 
Anexo V – Modelo de Declaração II (art. 7º, XXXIII CF) 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 
Anexo VII – Minuta de Contrato. 
Anexo VIII – Minuta Proposta de Preços 
19.16. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro desta 
comarca de Itajá - Estado de Goiás, com exclusão de qualquer outro. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado de Goiás, aos 16 dias do 
mês de maio de 2017. 
 
 

_______________________________________ 

RENIS CESAR DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  

 

______________________________________ 

SUZIMAR DA SILVA VALLE  
Pregoeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 
 
 

1. INTRODUÇÃO: 
1.1. O presente Termo de Referência dispõe sobre a LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
POLIGUINDASTE DUPLO E CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS E 
RESIDUOS RESIDENCIAL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos de Itajá - GO, de junho a dezembro do ano de 2017, de acordo 
com as especificações e local de entrega relacionados neste Termo de Referência. 
2. DO OBJETO: 
2.1. Objeto da presente competição é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para 
a LOCAÇÃO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO E CAÇAMBAS PARA COLETA 
DE ENTULHOS E RESIDUOS RESIDENCIAL, os quais devem obedecer às seguintes 
itens e especificações: 
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 
3.1. Os bens a serem locados devem ser nas seguintes especificações: 
a) – Um caminhão poliguindaste duplo específico para o recebimento e transporte de 
caçambas de 3 (três)e cinco (cinco) metros; 
b) – 18 (dezoito) caçambas de 3 metros e 01 (um) cinco metros; 
4. JUSTIFICATIVA: 
4.1. O presente procedimento licitatório visa a locação de caminhão poliguindaste duplo e 
caçambas para coleta de entulhos e resíduos residencial, os quais são essenciais para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal, para a coleta de entulhos. 
5. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DOS BENS A SEREM LOCADOS: 
5.1. Só serão aceitos os bens que estiverem de acordo com as especificações exigidas, 
estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não 
serão aceitos propostas cujos preços unitários excedam o valor médio encontrado no 
mercado. Não serão aceitos propostas cujas especificações dos bens não correspondem 
ao previsto no item 3.1 do presente termo de referência. 
6. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO: 
6.1. O Órgão Municipal de Administração é responsável pela fiscalização do contrato no 
que compete ao cumprimento do objeto da presente, observando todos os aspectos 
contratados (prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade dos 
bens a serem locados, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato). 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 
7.1. Da assinatura até 31/12/2017, podendo ser prorrogado, na forma do artigo 57, inciso 
II da Lei n° 8.666/93. 
8. DA ENTREGA DOS BENS: 
8.1. Os bens a serem locados, na sua totalidade, deverão ser entregues em até 24h (vinte 
e quatro) horas, a contar do envio da ordem de entrega. Os bens deverão ser entregues 
no Órgão Municipal indicado, no Município de Itajá, de segunda a sexta feira, das 7:00 as 
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13:00 horas, não se responsabilizando pela entrega fora destes horários e dias. As 
despesas com transporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega dos 
bens é de total responsabilidade da contratada. 
8.2. Caso detecte alguma falha na entrega ou na especificação dos bens locados, em 
desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no 
prazo de 12h (doze) horas, sem prejuízo das sanções previstas. 
9. DO PAGAMENTO: 
O pagamento, desde que observadas pela contratada as exigências constantes neste 
edital, se dará mensalmente, até o dia 10 (dez) dos meses subseqüentes ao início da 
locação. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 
regularizados. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até 
a integral quitação da mesma. A contratante poderá, se assim entender, descontar o valor 
de multas porventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada. 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
10.1. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem, quanto ao fornecimento dos produtos 
constantes do presente Termo de Referência e edital serão resolvidos pelo Departamento 
de Obras e Serviços Urbanos, nos específicos âmbitos de suas competências. 
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ANEXO II 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 
 

 
À 
Prefeitura Municipal de Itajá  
Rua: Antonio Nunes da Silva, nº 235, Centro, Itajá-GO  
PREGÃO Nº 007/2017 
Assunto: Credenciamento 
Na qualidade de responsável legal pela empresa ____________________________, 
inscrita no CNPJ sob o nº___________________ credenciamos o 
Sr._____________________________, portador da carteira de identidade 
nº________________ e do CPF(MF) nº ______________________, para nos representar 
na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, 
renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da 
representada. 
Local e data. 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 
 

 
 
Local e Data: 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Itajá - Goiás 
Assunto: Edital - PREGÃO nº 007/2017 
A/C: Comissão Permanente de Avaliação e Licitação 
 
Após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório da Licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017, bem como de seus Anexos, partes 
integrantes e complementares do mesmo, propomos a entrega do(s) produto(s), objeto da 
referida licitação, sob nossa exclusiva responsabilidade. 
Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos no referido 
Edital. 
Nome e assinatura da proponente. 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 
 

 
A empresa..............................................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº...................., 
sediada à Rua/Avenida..............nº.............., Setor/Bairro.........., na cidade de ............. 
Estado de .............., DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos 
exigidos no Edital de Pregão Presencial nº. 007/2017, para a habilitação, quanto às 
condições de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal, 
DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para 
habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de penalidade a Declarante. 
Município,...../.../..... 
Nome da Empresa do Representante Legal e Assinatura 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 
 

 
Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, e ainda ao 
item 8.1., alínea “i”, declaramos que a empresa _________________________________, 
CNPJ nº _________________________________, não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 
Local, ____de __________ de 2017. 
____________________________________________ 
Assinatura e Carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 
 
A empresa ______________________________________________________________, 

Inscrita no CNPJ sob o nº _________________________________, por intermédio de 

seu representante legal ou credenciado Sr(a).  __________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

portador do Documento de Identidade nº _______________________________ e inscrito 

no CPF sob o nº ___________________________________, DECLARA, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada: 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses 

descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

__________________________, ____ de ________________ de 2017. 

________________________________ 

assinatura do responsável pela empresa 

OBS. 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração será entregue ao Pregoeiro, por ocasião do credenciamento, pelas 

empresas que pretendam se beneficiar desta licitação do regime diferenciado e favorecido 

previsto na Lei Complementar n.º 123/06. 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATO/ADM N.º ..../2017 

 

 

“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 

POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS PARA COLETA DE 

ENTULHOS QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ITAJÁ, 

ESTADO DE GOIÁS E A EMPRESA ..........” 

 

 Por este instrumento que fazem, de um lado, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO 
DE ITAJÁ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 02.186.757/0001-47, com sede na Rua: Antonio Nunes da Silva, nº 
235, Centro, Itajá - GO, doravante denominado LOCATÁRIO, representado pelo Prefeito 
Municipal RENIS CESAR DE OLIVEIRA, e, de outro lado, como LOCADORA a empresa 
.......................................,..................,...................., com base nas normas da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores, ajustam e celebram o presente, regendo-se o mesmo pelas 
cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente contrato é originário do Pregão Presencial nº. 007/2017 e tem sua 

fundamentação na 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

2.1. Constitui o objeto da presente contratação de empresa para locação de um caminhão 

poliguindaste duplo (dezoito) caçambas, sendo, 18 caçambas de 3 (três) metros para 

coleta de entulhos e 01 (uma) caçamba de 5 (cinco) metros para coleta de lixo e resíduos 

residencial, a fim de atender às necessidades da Limpeza Pública do Departamento de 

Obras e Serviços Urbanos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO  

3.1. O prazo do presente Contrato será da data de sua assinatura até o dia 31 de 

dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do 

art. 57, da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante Termo Aditivo.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

4.1. O presente Contrato subordina-se ao regime de execução total, sendo dele 

decorrentes as seguintes obrigações:  

4.1.1. da LOCADORA:  

I. Locação dos bens na forma ajustada;  
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II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

Contrato;  

III. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

IV. Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no 

presente, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais;  

V. Providenciar a substituição imediata, do veículo impossibilitado de locomoção por outro 

similar ou superior, sem nenhum ônus para ao LOCATÁRIO, assim como em casos de 

realização de revisão, para que não haja descontinuidade do serviço prestado. 

VI. Não subcontratar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato a 

terceiros;  

VII. Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social e parafiscal;  

VIII. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo LOCATÁRIO, 

quanto aos bens locados;  

IX. Fornecer o veículo emplacado, apresentando a respectiva documentação de porte 

obrigatório;  

X. Responsabilizar pela manutenção do veículo na parte concernente à motor, câmbio e 

diferencial; 

XI. Prestar comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas, por escrito ao LOCATÁRIO, 

quando solicitar os veículos locados para a revisão ou manutenção.  

4.1.2. do LOCATÁRIO,:  

I. Efetuar o pagamento ajustado;  

II. Fiscalizar a execução deste Contrato;  

III. Dar à LOCATÁRIA as condições necessárias à regular execução do Contrato; e  

IV. Fornecer combustível para o veículo locado.  

V. Responsabilizar pela manutenção geral do veículo, sendo parte elétrica, hidráulica e 

mecânica, bem como troca de óleo, filtros e pneus que se fizerem necessários durante a 

vigência do presente; 

VI. Entregar o veículo e equipamento, no término do contrato, nas mesmas condições em 

que locou. 

4.2. É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.  

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO  

5.1. A objeto do presente Contrato será recebido pelo LOCATÁRIO, na forma do disposto 

no inciso II do art. 73 da Lei Federal nº. 8.666/93, que estatui:  

5.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior vistoria da conformidade dos bens 

locados, pelos responsáveis do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, sendo 
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lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor, na forma do 

disposto na alínea “a” do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93;  

5.1.2. Definitivamente, após certificado de que os bens locados correspondem ao objeto 

da licitação foram entregues de acordo com as especificações constantes do edital de 

licitação e respectivo termo de referência, em perfeitas condições de conservação e uso, 

quando será lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias 

de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 

8.666/93.  

5.2. Ainda que os bens sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 

responsabilidade da LOCADORA pela perfeição e especificação do objeto deste Contrato.  

CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO  

6.1. O LOCATÁRIO pagará à LOCADORA, até o dia 10 do mês seguinte à assinatura do 

presente, de acordo com o recebimento e conferência dos bens efetivamente entregues, e 

de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em 

vigor. O valor total deste Contrato é de R$ ....... (...........), a serem pagos em .....(.....) 

parcelas de R$ ....... (...........) cada. 

6.1.1. Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da LOCADORA junto 

aos órgãos fazendários, a regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certidão 

Negativa de Débito e a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexado ao processo de 

pagamento.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação 

orçamentária enquadrada na Atividade: 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ 

06 – DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  

4.015 – Manutenção das Vias Urbanas, Praças, Parques, Jardins e Cemitério  

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO 

CONTRATUAL  

8.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:  

I- pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não 

subsista condições para a continuidade do mesmo;  

II- pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o 

prosseguimento de sua execução.  

8.2. Poderá o LOCATÁRIO, por meio de comunicação escrita e fundamentada da 

autoridade competente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, rescindir 
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unilateralmente ou amigavelmente, este instrumento, desde que haja conveniência 

administrativa e relevante interesse público, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei 

Federal n.º 8.666/93.   

8.3. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do artigo 

65 da lei 8666/93.  

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante 

que:  

9.1.1. Ensejar o retardamento da execução do Certame,   

9.1.2. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,  

9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo,  

9.1.4. Quando convocado, dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o 

Contrato,   

9.1.5. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o Certame,  

9.1.6. Cometer fraude fiscal.  

9.2. Sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante 

adjudicatário ficará sujeito às seguintes penalidades:   

9.2.1. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em realizar o objeto desta licitação, 

dentro do prazo estipulado, caracterizará inexecução total do objeto, sujeitando ao 

pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total do 

pedido;  

9.2.2. Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto ao 

Locatário; 

9.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Contrato ou parcela de 

pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.  

9.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, a recusa na prestação dos serviços 

advir de caso fortuito ou motivo de força maior.  

9.5. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao 

licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa.  

9.6. Independentemente das multas aqui previstas, a Prefeitura, poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à LOCADORA as seguintes sanções:  

9.6.1 Advertência;  

9.6.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

9.6.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

nos termos do Art. 87, IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO  
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10.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao LOCATÁRIO, o direito de 

fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição dos bens 

locados, sem prejuízo da fiscalização exercida pela LOCADORA.  

10.2. A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada Secretaria de 

Obras, e Serviços Urbanos.  

10.3. A fiscalização exercida pelo LOCATÁRIO, não implica em co-responsabilidade sua 

ou do responsável pelo acompanhamento do Contrato, não excluindo nem reduzindo a 

responsabilidade da LOCADORA, inclusive por danos que possam ser causados ao 

LOCATÁRIO, ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo da 

LOCADORA na execução do Contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1 Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da 

Comarca de ITAJÁ, Estado da Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

11.2. E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado 

conforme, as partes a seguir, firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor 

e forma, para um só efeito, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo-assinadas, 

para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ, Estado de Goiás, aos .... dias do 

mês de .......... do ano de 2017. 

 

  

MUNICÍPIO DE ITAJÁ                                      _________________________________ 
RENIS CESAR DE OLIVEIRA                                               LOCADORA 
Prefeito Municipal 
LOCATÁRIO 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

_______________________________            __________________________ 
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À  
Prefeitura Municipal de Itajá – GO.  
Ref. Pregão Presencial nº 007/2017  
 
OBJETO: O presente processo dispõe sobre a LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS, por meio de licitação 
na modalidade Pregão Presencial nº 007/2017, tipo Menor por item. A entrega dos bens 
locados deverão efetuados conforme descrito neste edital e seus Anexos, que integram 
este edital. 
BENS A SEREM LOCADOS: 
1 – UM CAMINHÃO POLIGUINDASTE ............(especificações do veículo, incluindo 
descrição do documento) 
2 – 18 (DEZOITO) CAÇAMBAS PARA COLETA DE ENTULHOS PRÓPRIAS PARA 
TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE DE 3 
METROS...........(acrescentar outros dados necessários) 
3 – 01 (UMA)  CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS PRÓPRIAS PARA 
TRANSPORTE ATRAVÉS DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE DE 5 
METROS...........(acrescentar outros dados necessários) 
PREÇOS para a locação do objeto desta licitação:  
Os preços apresentados compreenderão a locação dos bens acima especificados na 
forma anexo I do Edital mencionado  
Pelo presente declaramos que atendemos todos os requisitos do Edital e que nos preços 
apresentados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive, impostos e 
taxas e encargos referentes aos bens locados, constituindo a única remuneração pela 
locação contratada;  
Declaramos ainda, que o prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias 
contados a partir da sua apresentação;  
______________________________, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 
______________________, com endereço/sediada na _________________________, 
após ter examinado o Edital da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 007/2017 e 
seus anexos, apresenta PROPOSTA COMERCIAL, para o objeto em referência. 
 
Local, ____de __________ de 2017.  
 
_____________________________________________ 
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal 
CI/RG nº _______________-_____-_____ 
 


