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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – JUCEMA
(EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI)
PROCESSO nº 301978/2017 – JUCEMA
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.
ENDEREÇO:
TELEFONES
E-MAIL’S:
CONTATO:
CELULAR:
Preenchimento em “letra de forma”

_____________________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Este

Edital

e

seus

anexos

estão

à

disposição

para

consultas

dos

interessados

através

do

site

http://www.jucema.ma.gov.br/ ou na sede desta Comissão Setorial de Licitação - CSL, Praça João Lisboa, nº 328,
Centro, São Luís – MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 09:00 às 16:00 horas, onde poderão ser consultados
gratuitamente.
Ao adquirir o Edital, o interessado deverá preencher este RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL. É
responsabilidade da licitante a entrega desse recibo nesta Comissão Setorial de Licitação - CSL/JUCEMA. A não
remessa deste recibo exime está CSL/JUCEMA da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer notificações, esclarecimentos e informações adicionais no decorrer do processo
licitatório.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018 – JUCEMA
(EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI)

Processo Administrativo nº 301978/2017 – JUCEMA

Objeto: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículo automotor com manutenção e seguro, atendendo às necessidades da JUCEMA, pelo período de 12 meses
(doze) meses.

Data de Emissão do Edital: 01 de fevereiro de 2018

Data de Disponibilização do Edital: 01 de fevereiro de 2018

Data de Entrega dos Envelopes: 21 de fevereiro de 2018, as 09:00 horas
Local: Praça João Lisboa, nº 328, Centro, São Luís – MA, 1º andar, Sala da Plenária.

Pregoeiro Oficial da JUCEMA: Max Wanderson Sá da Silva.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018 – JUCEMA
PROCESSO nº 301978/2017 – JUCEMA
(EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI)

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO MARANHÃO - JUCEMA, por meio de seu Pregoeiro, designado pela
Portaria nº 036 de 16 de janeiro de 2018, levam ao conhecimento dos interessados que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, de interesse da JUCEMA, em vista do que consta do
Processo Administrativo n. º 301978/2017-JUCEMA, conforme o descrito neste Edital e seus Anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela
Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Lei
Estadual nº. 10.403 de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie.
A sessão pública do Pregão Presencial terá início às 09:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2018, devendo os
envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e seus
Anexos serem entregues na Comissão Setorial de Licitação – CSL/JUCEMA, localizada na Praça João Lisboa, nº
328, Centro, São Luís – MA, na data e horário acima mencionados.
1 DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículo
automotor com manutenção e seguro, atendendo às necessidades da JUCEMA, pelo período de 12 meses (doze)
meses, conforme as especificações e descrições no Termo de Referência constante no Anexo I e Anexo Único do
Termo, deste Edital, e de acordo com a tabela a seguir:
ITEM

01

DESCRIÇÃO

Veículo automotor, tipo sedan, ano/modelo
de fabricação 2017/2018 caracterizado
como veículo para transporte de passageiro,
na cor branca ou preta, km livre com
capacidade para 05 (cinco) passageiros,
conforme especificações detalhadas no
Anexo único.

QTDE

01

VALOR

VALOR TOTAL

UNITÁRIO (R$)

(R$)

R$ 2.950,00

R$35.400,00

1.2. O valor global máximo estimado para a aquisição do objeto desta licitação é de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil
e quatrocentos reais), conforme consta neste Edital e seus anexos.
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2. DA PARTICIPAÇÃO (conforme Lei Complementar nº 123/2006 e respectivas alterações, Lei Estadual nº
10.403/15.)

2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA-ME, EMPRESA
DE PEQUENO PORTE-EPP e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI. Somente será admitida a
participação neste certame, de pessoas jurídicas enquadradas nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006,
que comprovem com documentos de registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível
com o objeto desta licitação;
2.2. Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual –
MEI, nesta licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 e Resolução CGSN Nº 94
de 29 de novembro de 2011, serão considerados:
a) Microempresa – Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
b) Empresa de Pequeno Porte – Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).
c) Microempreendedor Individual – MEI - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada anocalendário, receita bruta inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais);
2.3. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei Complementar nº
123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual - MEI:
a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica;
b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
c) De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006;
d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada
por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II,
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
e) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº
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123, de 14 de dezembro de 2006;
f) Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
g) Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
h) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora
de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalização ou de previdência complementar;
i)

Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos calendário anteriores;

j) Constituída sob a forma de sociedade por ações.
2.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
a) Que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
b) Em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas, coligadas,
interligadas ou subsidiárias entre si;
c) Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
d) Que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do Estado do Maranhão;
e) Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, conforme art. 87, inciso
III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada;
f) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002,
durante o prazo da sanção aplicada;
g) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;
h) Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
i)

Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

j) Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal Nº 8.666/1993;
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k) Não poderão participar do presente processo empresas que não se enquadrem como MEI, ME e EPP conforme
Lei Complementar nº123/2006 e Lei Complementar 147/2014 sendo assim EXCLUSIVO. Nº 8.666/1993.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1

No dia, hora e local estipulado no preâmbulo deste edital, os licitantes deverão estar representados por agentes

credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,
inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.
3.2

O credenciamento far-se-á por procuração através de instrumento público ou particular, em original ou cópia

autenticada, devendo obrigatoriamente apresentar os dados constantes do Anexo II e Cópia da Cédula de Identidade
ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa interessada.
3.3

Juntamente com o documento de credenciamento, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo ato

constitutivo, conforme abaixo:
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;
b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes,
devidamente registrados;
c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de registro
ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Para Cooperativas: Estatuto Social em vigência.
g) O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de identidade ou
documento equivalente, em separado dos envelopes “PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”.
h) Certidão emitida pela Junta Comercial competente que comprove o enquadramento da licitante ME OU EPP,
nos termos das Lei Complementar nº 123/2006.
3.4

As licitantes deverão apresentar uma declaração, sob as penas da Lei, de que cumprem os requisitos legais

para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em separado dos envelopes
“PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”.
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3.5

Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou cópia previamente

autenticada por cartório competente ou por servidor da CSL, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
3.6

A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a

licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de
representar a licitante durante a sessão pública do Pregão.
3.7

Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de

ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.8

Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes,

dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.9

Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de um mesmo

representante para mais de uma empresa.
3.10

Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão Pública realizada.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, 09:00 horas do dia 21
de fevereiro de 2018, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N. º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO Nº 001/2018 – CSL/ JUCEMA
NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
ENVELOPE N. º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 001/2018 – CSL/JUCEMA
NOME EMPRESARIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

4.1.1.

Não será admitida a entrega de apenas um envelope.

4.1.2.

Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia previamente autenticada
por cartório competente ou por servidor desta Comissão, conforme item 4.3.2 deste Edital, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.

4.1.3.

Não serão consideradas propostas apresentadas por fac-símile e internet.

4.1.4.

Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” será rubricado
pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.
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4.2. Proposta de Preços
4.1.2.

A Proposta de Preços, exigida no item 5, deverá ser apresentada em 1 (uma) via, com suas folhas numeradas e
assinadas e/ou rubricadas por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo, inserida em um único envelope fechado,
denominado Envelope 01. Este volume deverá conter nome da licitante, endereço, telefone, CNPJ, número do
Pregão e o objeto do serviço da licitação e deve ser endereçado à Comissão Setorial de Licitação,
apresentando, conforme item 4.1.

4.3. Documentos de Habilitação
4.3.1.

Os Documentos de Habilitação, exigidos no item 7, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, com suas
folhas numeradas e assinadas e/ou rubricadas por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo, inserida em um
único envelope fechado, denominado Envelope 02. Este volume deverá conter nome da licitante, endereço,
telefone, CNPJ, número do Pregão e o objeto do serviço da licitação e deve ser endereçado à Comissão
Setorial de Licitação, conforme item 4.1. O volume identificado deverá trazer a documentação em original ou
cópia previamente autenticada, por Cartório ou pela CSL/JUCEMA.

4.3.2.

Quando a autenticação das cópias for feita pela CSL/JUCEMA, será feita preferencialmente até às 16:00 horas
do dia anterior ao início do certame.

4.3.3.

Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos, a não ser que o Edital permita expressamente.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, com o
seguinte conteúdo:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários tais como: nome
e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento;
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e
cargo na empresa;
c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações constantes do
Termo de Referência (ANEXO I), com identificação do veículo ofertado, marca/fabricante, modelo, ano não
inferior a 2017, constando os equipamentos e opcionais se segurança disponibilizado pelo fabricante, de modo
a garantir a correta aferição do veículo proposto;
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d) Proposta de preços com indicação do valor unitário e valor global da proposta, não superior ao valor
estimado contido no edital, EM ALGARISMO E POR EXTENSO, em Real (R$), com no máximo dois
algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para a prestação dos
serviços objeto deste Pregão;
e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos
Envelopes;
f) Prazo de Vigência da Contratação: 12 (doze) meses;
g) Prazo e condições de entrega: A Contratada terá um prazo de até 48 horas após o recebimento da ordem de
serviço/notificação, para disponibilização do veículo a critério da JUCEMA;
h) Local de entrega: O veículo deverá ser entregue no endereço da Contratante, na praça Joao Lisboa, nº 328,
Centro, São Luís - MA.
5.2. Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme estabelecido no
art. 4°, VII, da Lei Federal 10.520/2002, no modelo do ANEXO III;
5.3. Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de Segurança e
Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado o modelo constante no Anexo VI.
5.4. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos,
tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.
5.4.1.

A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 5.4, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, nem poderá
onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo
de solidariedade, ativa ou passiva, com a JUCEMA.

5.4.2.

Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos
nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos,
a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar os serviços sem
ônus adicionais.

5.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento,
prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, ressalvada apenas aquelas destinadas a
sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
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5.6. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isenta de má-fé, e que não afete o conteúdo ou a idoneidade
da proposta não será causa de desclassificação.
5.6.1.

O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no valor unitário, e poderá
incluir o preço global da Proposta, se faltar.

5.6.2.

Caso algumas das informações descritas no item 5.1, alíneas “a” e “b”, não constem da Proposta, poderão ser
encaminhadas posteriormente.

5.6.3.

Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega do objeto desta licitação sejam omitidos na Proposta de
Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos no item 5.1, alínea “e”;

5.7. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão da
exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para
mais ou para menos.
5.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
5.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços.
5.10.

Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.

5.11.

Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fatos

supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.
5.12.

O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades estabelecidas neste Edital, no item

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
5.13.

Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da proposta, os licitantes

ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo
de validade por mais 60 (sessenta) dias consecutivos.
5.14.

Antes de passar ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada com o

menor preço depois de encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro deverá consultar, para verificar o eventual
descumprimento de condições de participação, os seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria - Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
5.15. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.16. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro excluirá sumariamente do certame o licitante, por falta de
condição de participação.
6. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1

Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado conforme item 3 deste Edital,

não serão mais admitidos novos proponentes.
6.2

As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope contendo os Documentos de

Habilitação será rubricado pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os representantes credenciados das licitantes.
6.3

Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preço e a verificação sumária de sua conformidade,

serão selecionados para a fase de lances os licitantes que tenham apresentado propostas em valores superiores em até
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço.
6.4

Quando não forem identificadas, no mínimo, 3(três) propostas escritas com preços em conformidade com o

definido no item anterior, o Pregoeiro selecionará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três),
para que seus autores participem dos lances, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas,
conforme o disposto no artigo 4º, inciso IX, da Lei Federal nº 10.520/2002.
6.5

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preços escritas e proclamadas, o desempate

será decidido por sorteio, para definir, entre as empresas empatadas, a ordem de apresentação dos lances.
6.6

Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da proposta prevalecerá o primeiro, sendo

corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos,
independentemente de consulta à licitante.
6.7

Os licitantes selecionados serão convidados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor

da proposta selecionada de maior preço para a escolha da proposta de menor preço, em ordem decrescente de valor,
observadas as seguintes normas estabelecidas no artigo 11, incisos VII a XII, do Decreto Federal nº 3.555/2000:
a) Os lances serão verbais e anotados pela Equipe de Apoio, devendo o licitante somente oferecer lance inferior
ao último por ele ofertado;
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b) Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;
c) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante
da etapa de lances e na manutenção do último preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas;
d) Quando os licitantes não manifestarem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a respectiva fase.
e) O Pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances, poderá definir o percentual ou valor mínimo de diferença entre
os lances e tempo máximo para sua formulação.
6.8. Não serão aceitos lances intermediários.
6.9. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preço, serão consideradas empatadas com a primeira colocada,
devendo estas proponentes serem convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma
única e última oferta, inferior à da primeira colocada, visando o desempate.
6.10.

Aplica-se o disposto neste item somente no caso de a proposta inicialmente mais bem classificada não ter sido

apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.
6.11.

Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério

de menor preço global.
6.12.

Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira

classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o
particular para obter melhores condições para a Administração.
6.13.

Caso seja desclassificada a Proposta de menor preço, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem

de classificação, até a apuração de uma Proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital.
6.14.

No caso de desclassificação de todas as propostas classificadas para a fase de lances, o Pregoeiro poderá

convocar as licitantes para apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, no prazo
de 8 (oito) dias úteis, conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal 8.666/93.
6.15.

Aceito o preço final ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope nº 02, contendo a documentação

da licitante classificada em primeiro lugar, para verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências
deste Edital.
6.16.

Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.
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6.17.

A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no item 6.1, ou os apresentar em

desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de aplicação de
sanções, ressalvada a hipótese legal prevista no item.
6.18.

As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que está apresente alguma restrição.
6.19.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.20.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito

de não ser preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo da sanção prevista no art. 86, inciso
III, da Lei Federal nº 8.666/93. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes,
ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e empresas de
pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item 7.9.
6.21.

Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser

registrado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
6.22.

Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará e decidirá sobre a sua aceitabilidade, e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance
que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
6.23.

Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o Pregoeiro poderá

conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas dos vícios que
ensejaram a decisão ou de nova documentação.
6.24.

Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final, deverá ser protocolada na

Comissão Setorial de Licitação – CSL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata.
6.25.

Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro será suspenso apenas o item/lote objeto do

Recurso, podendo haver Adjudicação parcial.
6.26.

Decididos os Recursos e verificada a regularidade dos atos procedimentais, o Pregoeiro adjudicará o objeto.

6.27.

Serão desclassificadas as propostas que:
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a) Não atenderem às exigências deste Edital e às especificações e exigências contidas no Termo de Referência
elaborado por esta Autarquia;
b) Forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) Ofertarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis;
d) Apresentarem preço unitário superior ao valor estabelecido no Termo de Referência elaborado por esta
Autarquia.
6.28.

Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a oferta, estabelecer prazo

para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, sendo admitidos os seguintes critérios:
a) Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração;
b) Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; ou
c) Apresentação da garantia adicional de 50% do valor estimado da contratação.
6.29.

O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não demonstre posteriormente sua

exequibilidade sujeitar-se-á às penalidades administrativas pela não-manutenção da proposta.
6.30.

Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de

classificação.
6.31.

Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,

será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da Equipe de Apoio e pelos representantes presentes.
6.32.

Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro procederá à Adjudicação

do objeto ao vencedor logo após a apresentação da Proposta de Preço indicada no item 7.19.
7.

DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
7.1 Os licitantes deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1, observada
também a norma estabelecida no subitem 4.3.1 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes à:
7.1.1.

Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto
licitado, consistirá em:
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;
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b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações
subsequentes, devidamente registrados;
c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, em exercício;
d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de autorização, e ato de
registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir;
f) Para Cooperativas: Estatuto Social em vigência.
g) O documento de credenciamento deverá ser entregue juntamente com a respectiva cédula de
identidade

ou

documento

equivalente,

em

separado

dos

envelopes

“PROPOSTA”

e

“HABILITAÇÃO”.
7.1.2.

Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo à sede
ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
c.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União
e Previdenciária;
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a:
d.1 Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
d.2 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante relativa ao
ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização
e Funcionamento, mediante a:
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e.1 Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN), e;
e.2 Licenciamento para Localização e Funcionamento (Alvará).
f) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada mediante a apresentação de
uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar
com documentação hábil essa condição, observado o disposto no item 7.2.

g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
i)

Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei
Federal nº 8.666/93, no modelo do ANEXO IV.

7.1.3.

Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
7.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados conforme art. 31, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada
nas condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através
de Cálculo dos Índices Contábeis utilizando-se as fórmulas abaixo, cujo resultado
deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:
a.1 Índice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
ILC =_______________________ ≥ 1,00
Passivo Circulante
a.2 Índice de Liquidez Geral – ILG:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG = _________________________________________≥ 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

7.1.3.2 As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da licitação, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.
7.1.3.3 A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-financeira da licitante será
constituída pelas demonstrações contábeis constantes do balanço patrimonial referente ao último exercício
encerrado, conforme item 7.1.3.4.
7.1.3.4 As Empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em substituição ao Balanço
Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de Abertura, que comprove o
Capital Social ou Patrimônio Líquido exigido no item 7.1.3.2.
7.1.3.5 As empresas com menos de 01 (um) exercícios financeiros devem cumprir a exigência deste subitem mediante
a apresentação do Balanço de Abertura;
7.1.3.6 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial; ou
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na
forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro
Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento.
7.1.3.7 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá
apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou
Entidade em que o Balanço foi arquivado.
7.1.3.8 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro
Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço
Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA -AE

7.1.3.9 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar juntamente com o
Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos
termos da IN RFB 1774/2017.
7.1.4.

As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta condição nos termos do
item 3.3, alínea “h”, deste edital, ficam dispensadas do cumprimento da apresentação de balanço patrimonial
do último exercício social, a que se refere o item 7.1.3.1 deste edital, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº
10.403/2015.

7.1.5.

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data
de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade.

7.1.6.

A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

a) Atestado/declaração de capacidade técnica compatível com o objeto desta licitação, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, de que o licitante prestou ou está prestando de modo satisfatório
serviços de mesma natureza e/ou similares aos da presente licitação;
a).1 O (s) atestado (s) deverá (ao) ser impresso (s) em papel timbrado do emitente, constando o seu CNPJ e
endereço completo, devendo ser assinado por seus (sócios, diretores, administradores, procuradores,
gerentes ou servidor responsável), com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função,
comprovadamente habilitado e com firma reconhecida;
b) Declaração de que manterá, durante a execução do contrato, preposto na cidade de São Luís/MA, objetivando
prestar esclarecimentos, receber e resolver reclamações, acordar a respeito, dentre outras atribuições, durante a
vigência do contrato, indicando o nome do preposto que irá representá-la quando da execução do contrato,
fornecendo telefone, na cidade de São Luís/MA, endereço e telefone de contato para os casos de urgência, em
observância ao disposto no art. 68 da Lei Federal n° 8.666/93;
7.1.7. Outros Documentos
a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o art. 1º do Decreto nº
21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão.
b) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão Central Permanente
de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na Avenida Beira-Mar, nº 384, Centro, São Luís - MA,
65010-070, VIVA – Unidade Casino ou por Órgão da Administração Federal, ou de outro órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos itens 7.1.1 e
7.1.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração da
Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação (ANEXO V).
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b).1 O Certificado de Registro Cadastral – CRC deve exibir a situação e os dados cadastrais da empresa, seja
no próprio documento ou em outro que o acompanhe, a exemplo da Declaração que complementa o
CRC/SICAF.
7.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.
7.3. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo administrativo e não
será devolvida à licitante.
7.4. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da Proposta de Preço e
da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer os serviços, objeto
da presente licitação, com exceção da:
a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária,
expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da sede da pessoa jurídica.
7.5. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo próprio licitante,
deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal.
7.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital.
7.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
7.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.
7.9. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e
julgar necessário.
7.10.

Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste
Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

8.

DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório,
protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas.
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8.1.1.

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e
seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao (a) Pregoeiro (a) e protocolar o original no endereço
e horários indicados no item 14.19, obedecidos os seguintes critérios:
a)

em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, como também pedidos ou

consultas formuladas via e-mail;
b)

os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que tenham

adquirido o presente Edital.
8.1.2.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

8.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, caso
necessário.
8.3. A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão pública manifestar, imediata
e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão, importará
na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da lavratura da citada Ata.
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde
logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de
apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo legal, na Secretaria da Comissão
Setorial de Licitação - CSL, no endereço citado no item 14.19, terá efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará
apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informados, à consideração do
Presidente da JUCEMA, que proferirá decisão definitiva.
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o objeto será adjudicado à
licitante declarada vencedora.
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10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
10.1. Não havendo interposição de recursos quanto ao resultado da licitação ou após o seu julgamento o Pregoeiro
adjudicará o objeto ao licitante vencedor, submetendo tal decisão ao Presidente da Junta Comercial do Estado
do Maranhão – JUCEMA para homologação.
10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA, convocará a empresa adjudicatária para, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito a prestação
do serviço, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
10.4. A contratação com o fornecedor vencedor será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de Contrato
Administrativo (ANEXO VIII).
10.1.4. O Contrato Administrativo poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como cartacontrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme dispõe o art. 62, da Lei
Federal n° 8.666/93.
10.5. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação regular no ato de assinatura do
Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar a Nota de Empenho no prazo e nas condições estabelecidas,
convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para reabertura do Pregão, ou revogar
este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.
10.6. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, obedecido a
ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.
10.7. A ADJUDICATÁRIA deverá estar cadastrada no Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados
e Municípios-SIAGEM e no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e MunicípiosSIAFEM.
10.8. A contratação fica condicionada à consulta prévia ao Cadastro Estadual de Inadimplentes-CEI, a fim de que seja
verificada a regularidade da adjudicatária, conforme exigência do artigo 6° da Lei Estadual n° 6.690, de 11 de
julho de 1996.
10.8.1. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no Cadastro Estadual de Inadimplentes-CEI, a
CONTRATANTE não realizará os atos previstos neste item, por força do disposto no artigo 7°, da Lei
Estadual n° 6.690/1996 combinado com o artigo 6º, do Decreto Estadual n° 21.331/2005.
10.9. No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá apresentar:
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a) Certidão Negativa de Débito com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão-CAEMA, consoante
determina o Decreto Estadual nº 21.178/2005;
10.10. O fornecedor que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de
habilitação exigida na licitação.
10.11. O fornecedor deverá executar os serviços, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no instrumento do
contrato celebrado com as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como com as condições que
constam de sua proposta.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Se a adjudicatária não fizer a comprovação das condições da habilitação consignadas no Edital ou se,
injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, a sessão poderá ser retomada e os demais licitantes
chamados na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes penalidades:
11.1.1. Impedimento de participar de licitações e impedimento de contratar com o Estado do Maranhão, com
descredenciamento no Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios SIAGEM;
11.2. No caso de atraso injustificado do objeto deste Pregão, a Administração poderá aplicar as multas referidas no
item 14 do Termo de Referência.
11.3. No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa sobre o valor total do Contrato, conforme item 14 do Termo de Referência;
c) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e descredenciamento no
SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº
10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “c”.
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11.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea
“b”.
11.5. Caberá ao Fiscal do Contrato ou, não tendo sido esse designado, pelo Órgão Contratante, propor a aplicação
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
11.6. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
11.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da assinatura da
Notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão Contratante.
11.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pelo Órgão Contratante ou cobradas
diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
11.9. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido
aplicadas.
11.10. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à
CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado - DOE (excluídas as penalidades de advertência e
multa de mora), constando o fundamento legal.
11.11. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do
adjudicatário, na forma da Lei.
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recurso específico, em conformidade com a
seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 230201; Plano interno: MANUTRGM; Programa: 0122; Ação: 4450; Natureza de
Despesa: 339039; Fonte de recurso: 0118.
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13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 (dez) dias úteis, após serviço prestado, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da mesma – a qual conterá o
endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho e a descrição clara dos serviços prestados - em moeda corrente
nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na proposta da empresa.
13.2. Deverá também, serem encaminhadas, junto à Nota Fiscal/Fatura, as Certidões de Regularidade Fiscal perante a
Fazenda Municipal, Estadual, inclusive a Certidão Negativa da CAEMA e Federal, bem como as Certidões Negativas
de Débito do INSS e FGTS.
13.3. O pagamento à licitante vencedora será efetuado ainda mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a Lei 12.440 de 07 de julho de 2011.
13.4. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto”, certificando a correta prestação dos serviços.
13.5. Será efetuada a retenção dos tributos e da contribuição previdenciária, conforme estabelecido na Lei n. º
9.430/96, na Instrução Normativa SRF n. º 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
13.6. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal destacando para a retenção, o Imposto sobre Serviços (ISS), não
deixando de observar a legislação do município em que os serviços estão sendo prestados.
13.7. O CONTRATADO deverá obrigatoriamente, mensalmente, juntar à solicitação de pagamento uma cópia da nota
fiscal dos serviços, entregues à JUCEMA referente ao mês de cobrança da fatura, cabendo a JUCEMA aprovisionar a
liquidação mediante ausência de documento, não ocorrendo neste caso, qualquer ônus para JUCEMA.
13.8. Em havendo erro na nota fiscal ou se alguma das certidões negativas estiver com a validade vencida, o
pagamento ficará suspenso até a devida regularização da pendência, não ocorrendo neste caso, qualquer ônus para a
JUCEMA.
13.9. De igual forma, serão retidos/deduzidos valores correspondentes a eventuais multas/penalidades ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, asseguradas o direito ao contraditório e à ampla defesa.
13.10. A realização de pagamentos fica condicionada à consulta prévia pela JUCEMA ao Cadastro Estadual de
Inadimplentes - CEI, consoante determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690/1996.
13.11. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordens bancárias, para crédito na conta corrente indicada na
Proposta de Preços, devendo a CONTRATADA, na oportunidade, estar cadastrado no SIAGEM.
13.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
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seu vencimento até a data do efetivo pagamento (Incisos III e IV, Art. 55, Lei Federal nº 8.666/93), em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação da
seguinte fórmula: EM = I x N x VP, em que:
EM= Encargos Moratórios;
I = Índice de atualização financeira = (TX/100) /365
TX = Percentual da Taxa de Juros de mora anual de 6%
N= Número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; VP= Valor da parcela em atraso.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do
Contrato, independentemente de transcrição.
14.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar parecer técnico de
pessoa integrante ou não do quadro da Administração Estadual, para esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
14.3. A Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA poderá revogar de ofício a presente licitação por
razões de interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
14.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do Pregão induz à do Contrato;
b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa;
c) os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do Contrato.

14.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
14.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Estado do
Maranhão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.
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14.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser
adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente Edital.
14.8. 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 subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro, em contrário.
14.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e
documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas e os documentos de habilitação.
14.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
14.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 Decreto
Federal nº 5.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de julho de 1993.
14.12. A abertura dos envelopes contendo a Proposta e Documentação será sempre realizada em sessão pública,
devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro,
pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste
Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.
14.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único
momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas
de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser convocada
posteriormente.
14.14. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes legais
das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
14.15. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento ou mediante publicação na Imprensa
Oficial.
14.16. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no
endereço da Comissão Setorial de Licitação - CSL, até 10 (dez) dias a contar da data da Adjudicação do objeto desta
Licitação, ao vencedor do certame, após o que serão destruídos pelo Pregoeiro, independentemente de notificação ao
interessado.
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14.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Comissão Setorial de Licitação – CSL.
14.18. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICPBrasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros
em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
14.19. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Setorial de Licitação – CSL, na
Praça João Lisboa, nº. 328, Centro, São Luís - MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 09 às 16 horas,
onde poderão ser consultados gratuitamente.
14.20. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda comunicar
qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
14.21. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão repassados somente aos adquirentes que
procederem de acordo com o item anterior.
14.22. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes Anexos:
ANEXO I Termo de Referência
ANEXO II Modelo de Carta Credencial
ANEXO III Modelo Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação
ANEXO IV Declaração de Pessoa Jurídica
ANEXO V Modelo Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO VI Termo de compromisso de cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde
do trabalho
ANEXO VII Declaração de Enquadramento ME - EPP
ANEXO VIII Minuta do Contrato
São Luís, 01 de fevereiro de 2018.

Max Wanderson Sá da Silva
Pregoeiro da JUCEMA
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1.

OBJETO
1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de
veículo automotor com manutenção e seguro, atendendo às necessidades da JUCEMA, pelo período de 12
meses (doze) meses, conforme quantidades e destinações descritas neste Termo de Referência.

2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
2.1 A JUCEMA tem como a missão prestar com qualidade e rapidez os serviços de registro mercantil,
contribuindo para o fomento do empreendedorismo no Maranhão.
2.2 O motivo da contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículo atenderá as seguintes
necessidades:
a) Necessidade de deslocamento de técnicos para acompanhamento e monitoramento das unidades
descentralizadas nos interiores.
b) Para atender a necessidade de deslocamento de técnicos durante o processo de implantação de novas unidades
ou serviços nos municípios do estado
c) A necessidade de o Órgão contar com uma prestação de serviços segura, rápida e eficaz que garanta o
deslocamento dos seus servidores e técnicos para consecução de suas Ações Institucionais.

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1 As especificações do veículo automotor:
ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01

Veículo automotor, tipo sedan,
ano/modelo de fabricação 2017/2018
caracterizado como veículo para
transporte de passageiro, na cor branca
ou preta, km livre com capacidade para
05 (cinco) passageiros, conforme
especificações detalhadas no Anexo
único.

01

4. DA FORMA DE AQUISIÇÃO
4.1 A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Serviço”, a ser assinada pelo Ordenador de Despesas
da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.
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5. DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 A contratada tem a obrigatoriedade de disponibilizar o veículo no prazo máximo de 48 (quarentas e oito)
horas, contado a partir da solicitação.
5.2 A entrega deverá ser feita na sede da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, localizada na
Praça João Lisboa nº 324, Centro, nesta cidade.
5.3 Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não esteja de acordo com as
exigências contidas neste Termo de Referência, bem como determinar o prazo para substituição do automóvel
eventualmente fora das especificações.

6. DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
6.1 Manutenção preventiva e corretiva por desgaste natural por conta da CONTRATADA;
6.2 Seguro total, porém, as despesas decorrentes de mau uso do veículo e acessórios são de responsabilidade da
Locatária;
6.3 Substituição imediata do veículo defeituoso por outro igual ou similar;
6.4 No caso de infrações de trânsito a responsabilização se dará da seguinte forma:
a) Quando a infração ocorrer em decorrência de responsabilidade do condutor no veículo, este será responsável
pela sua quitação, devendo a CONTRATANTE ser devidamente notificada pela CONTRATADA no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas para informar o condutor, em até 30 (trinta) dias para recorrer da
infração se for o caso;
b) Quando a infração ocorrer em decorrência de problemas de conformidade do veículo será enviada à
CONTRATADA para quitação.
c) Comunicar a CONTRANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1 A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recurso específico consignado no orçamento
da Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 230201; Plano interno: MANUTENÇÃO; Programa: 0122; Ação: 4450;
Natureza de Despesa: 339039; Fonte de recurso: 0118.

8. VIGÊNCIA
8.1 O contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por igual período mediante termo aditivo, de acordo com a Lei 8.966/93.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a proposta
de preços;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida na execução do contrato;
e) Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de
crédito de pagamento das obrigações;
f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar
ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;
g) Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente contratado, em até 25% (vinte e cinco por cento), nos
termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
i)

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

j)

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato.

k) Em casos de acidente automobilísticos, incidentes, sinistros de um modo geral, roubos, furtos, ou qualquer
outra ocorrência que venha a causar danos aos veículos locados, por culpa ou não da Contratante, esta limitarse-á a providenciar a devida comunicação para elaboração do BO – Boletim de Ocorrência, quando for o caso.
A remoção, despesa com guinchos, se for o caso, e outras despesas relativas aos veículos sinistrados serão de
inteira responsabilidade da empresa contratada.
l)

A contratada obriga-se a atender ao objeto deste Contrato de acordo com as especificações e critérios
estabelecidos neste Termo de Referência, e ainda:

l1 A contratada deverá entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso com documentação
atualizada, licenciadas pelo DETRAN, sem franquia mensal de quilometragem.
l2 A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção preventiva
e corretiva, entendendo-se como preventiva aquela constante no plano de manutenção do fabricante (descrita
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no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorrem de maneira aleatória,
durante os intervalos durante as manutenções preventivas.
l3 Serão consideradas, como manutenção preventiva, as trocas de: óleo do motor, óleo do cambio, fluido de freio,
fluido de aditivo do radiador, pastilha de freio, lona de freio, correia do alternador, correia de distribuição,
filtro de lubrificação de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, amortecedor da suspensão dianteira,
amortecedor da suspensão traseira.
l4 Os serviços serão sempre executados pela CONTRATADA em sua sede ou em empresa por ela determinada,
sendo que esta deve atender à localidade onde o veículo estiver em uso.
l5 A contratada se responsabilizará por seguro, sem qualquer ônus a Contratante, referentes às seguintes
coberturas: Danos materiais a terceiros; Danos corporais; Morte (por pessoa), e Invalidez permanente (por
pessoa).
l6 A contratada disponibilizará veículos reserva, com as mesmas características técnicas contidas neste
instrumento, licenciados no Estado do Maranhão, para comportar eventuais substituições por indisponibilidade
(incluídas as movimentações para manutenções e revisões), de modo a garantir a continuação do serviço,
respeitado, todavia, o prazo de 48 (quarenta e oito).
l7 A contratada deverá proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) km, bem como a verificação do
balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do alinhamento da direção, os pneus deverão ser
substituídos quando apresentar em risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver
próximo de 3mm.
l8 A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados,
serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos, nos casos de defeitos e/ou acidentes, de modo a
proporcionar atendimento imediato.
l9 A contratada deverá possuir agência de atendimento no município de São Luís com funcionamento de
segunda-feira a sábado, no horário comercial, assim como, uma central de atendimento com discagem para
assistência de 24 (vinte e quatro) horas, devendo ainda informar nome, endereço da agencia de atendimento,
no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato;
l10 A contratada deverá substituir os veículos em no máximo 1 (um) ano, a contar da data da entrega;
l11 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas na
condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto a CONTRATANTE.
l12 Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA aguardará conclusão dos processos referentes aos recursos
previstos pela legislação.
l13 A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, as
notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de
interpor recursos.
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l14 Nos casos em que a CONTRATANTE não for notificada dento do prazo supracitado, a CONTRATADA se
responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes às multas, taxas e/ou despesas,
inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações.
m) Na execução dos serviços, o combustível será de responsabilidade da CONTRATANTE.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1

São obrigações da CONTRATANTE:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b) Receber os itens adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo
de Referência e Edital;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a contratada entregar fora das especificações do Termo de
Referência e Edital;
d) Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento
do(s) veículo(s) locados;
e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do
objeto, fixando prazo para a sua correção.

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1

A licitante como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá apresentar:

a) No mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que o licitante forneceu ou está fornecendo pelo menos 5% (dez por cento) do
quantitativo de serviços compatíveis e/ou similares aos itens do Anexo I-A deste Termo de Referência.
a.1) O(s) atestado(s) deverá(ão) ser impresso(s) em papel timbrado do emitente, constando o seu CNPJ e
endereço completo, devendo ser assinado por seus (sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes
ou servidor responsável), com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função, comprovadamente
habilitado e com firma reconhecida;
a.2) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade e
atendimento aos quantitativos mínimos dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do CONTRATO que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que
foram prestados os serviços.
b) Declaração de que manterá, durante a execução do contrato, preposto na cidade de São Luís/MA, objetivando
prestar esclarecimentos, receber e resolver reclamações, acordar a respeito, dentre outras atribuições, durante a
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vigência do contrato, indicando o nome do preposto que irá representá-la quando da execução do contrato,
fornecendo telefone, na cidade de São Luís/MA, endereço e telefone de contato para os casos de urgência, em
observância ao disposto no art. 68 da lei 8.666/93.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO:
12.1

O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 (dez) dias úteis, após serviço prestado, por meio

de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA;
12.2

Apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão

específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS e a Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão negativa trabalhista, Certidões negativa e
dívida ativa na esfera Estadual e Municipal, inclusive a Certidão Negativa da CAEMA.
12.3

A liberação da nota fiscal/fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável

pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
12.4

Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou

dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de
vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

13. FISCALIZAÇÃO
13.1

Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado pela CONTRATANTE, o

acompanhamento do serviço ou do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos
qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
mesma.
13.2

Caberá ao FISCAL DE CONTRATO designado pela CONTRATANTE rejeitar o objeto que

estiveram fora das especificações e qualidade exigidas neste Termo de Referência e seus anexos, devendo o
contratado efetuar correções, após a comunicação do servidor;
13.3

A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa

contratada;
13.4

A fiscalização do Contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Natalia de Lima Portela, Matrícula:

2569119, que nas suas ausências será substituído pelo servidor (a), Ted Wilson dos Santos Lopes, Matrícula:
2139: ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará
ciência à Contratante.
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14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1

Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o

instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de
preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:
a) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) Multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
14.2

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à

aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde
o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do
trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
14.3

Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à

Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:
a) Advertência escrita;
b) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e
descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC por igual prazo.
c) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo
prazo previsto de 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
14.4

As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na

alínea “d”.
14.5

Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades

previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
14.6

A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais,

quando:
a) Prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
14.7

As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da

notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
14.8

O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,

amigável ou judicialmente.
14.9

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
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fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15. LEGISLAÇÃO PERTINENTE
15.1

Pretende-se contratar, com base na Lei nº 8.666/93, Decreto 10.520/02 e suas alterações, Decreto

10.520/02, na Lei Complementar nº 123/2006, e nas demais normas legais e regulamentares.

São Luís, 03 janeiro de 2018.

___________________________________
Poliana Wanderley de Oliveira Uchôa
CHEFE DA ASPLAN/JUCEMA
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ANEXO ÚNICO

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO TIPO SEDAN
DIMENSÕES:
Comprimento: 4.500mm
Largura: 1.750mm
Entre Eixos: 2.600mm

MOTORIZAÇÃO
Combustível Biocombustível (álcool e gasolina);
Potência mínima de 90 CV;
Motorização mínima de 1.6 – 16V;
Tipo Câmbio = Normal
Sistema de Alimentação = por injeção de combustível multiponto;
Equipado com protetor de Cárter.

ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Capacidade mínima de 50 litros;

SEGURANÇA
Air bag = no mínimo 2 frontais;
Cintos de segurança dianteiro três pontos e traseiro central abdominal;
Faróis de neblina no para-choque dianteiro;
Freios ABS / EBD original de fabrica nas 4 rodas;
Alarme anti-furto;
Barras laterais de proteção contra impacto;
Sensor de estacionamento com câmera de ré;

DIREÇÃO
Hidráulica original de fábrica.
Volante com regulagem de altura

VENTILAÇÃO
Sistema de ar condicionado original do fabricante com ventilação, aquecedor e desembaçador do vidro traseiro.
BANCOS E PORTAS
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Bancos revestidos tecido
Banco do motorista com regulagem de inclinação, altura e distância;
Encosto de cabeça em todos os bancos dianteiros e traseiros com regulagem de altura;
Quantidade de Portas: 04 Portas laterais e 1 porta para acesso ao porta-malas;

PNEUS E RODAS
Rodas de liga leve originais de fábrica;
Estepe original de fábrica e de linha de montagem;

ACESSÓRIOS BÁSICOS:
Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica;
Vidros com acionamento elétrico nas 04 portas;
Sonorização com CD Player, MP3 e entrada de USB integrados;
Travas elétricas com acionamento à distância;
Jogos de tapetes de borracha.

ACABAMENTO
Para-choque, espelhos retrovisores, maçanetas externas na cor do veículo;
Vidros verdes/para-brisa com aplicação de película G35.

Observação: Para participar da licitação os licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços,
catálogos, ilustrações e/ou folhetos com as especificações e as características gerais dos veículos cotado
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PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAMENTO

A Comissão Setorial de Licitação – CSL

Ref.: PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA

A empresa ________________________ inscrita no CNPJ sob o nº. ______________, por seu
representante legal __________________ credencia o Senhor (a) ____________________________, portador (a)
da CI nº. ____________________ e do CPF nº. ____________________, para representá-la 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.

Nome e assinatura do representante legal da empresa.

Praça João Lisboa, 328 – Centro, CEP. 65010-310 São Luís - MA
2106.8500 / 2106.8501 Fax: 2106-8532
38
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PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

A Comissão Setorial de Licitação – CSL
Ref.: PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA
Prezados Senhores,

Pelo presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o artigo 4º,
inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos
de habilitação exigidos neste Edital.

Local e data.

(nome da empresa e do seu representante legal, com assinatura e a devida identificação e qualificação)

Praça João Lisboa, 328 – Centro, CEP. 65010-310 São Luís - MA
2106.8500 / 2106.8501 Fax: 2106-8532
39
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PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
(CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988)

Ref.: PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº. ____________________, por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) __________________________________, portador (a) da
CI nº. ______________________ e do CPF nº. _____________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854 de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

(nome da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)

(Observação: em caso contrário, dispensar a ressalva acima.

Praça João Lisboa, 328 – Centro, CEP. 65010-310 São Luís - MA
2106.8500 / 2106.8501 Fax: 2106-8532
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PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA

A empresa _________________________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº.
____________________, sediada na ___________________________ (endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n. º 8.666/93, que até a presente
data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de
falência ou concordata.

Local e data.

(nome da empresa e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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ANEXO VI

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

A Comissão Setorial de Licitação – CSL

Ref.: PREGÃO Nº. 001/2018 – JUCEMA

Prezados Senhores,

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ nº................, com sede na ................................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., R.G. nº..................., CPF nº
......................., DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o
respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de
segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de
gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
Local e Data

Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

______________________________ inscrita no CNPJ Nº ___.___.___/0001-__, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a.) ___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade Nº
___________ e do CPF Nº ___.___.___-__ DECLARA, para fins do disposto no subitem 4.5 do Edital, do Pregão
Presencial Nº ___/2015 - PGE, 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 está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data.

(Representante legal)
OBS.:
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e separadamente dos
envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar Nº 123/2006.
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ANEXO VIII
CONTRATO N°. XXX/2018 – CSL/JUCEMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/2018 – CSL/MA
PROCESSO Nº. 301978/2017 – JUCEMA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI FAZEM A JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado, a JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, CNPJ nº: 05.289.160/0001-16, sediada na Praça João Lisboa
328, centro, São Luís – MA através de seu Presidente o Sr. SERGIO SILVA SOMBRA, brasileiro, casado,
economista, CPF nº. 215.360.403-63, denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. xxxxxxxxxxxxx situada a Rua xxxxxxxxxxxxxx,
neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade,
doravante denominada CONTRATADA, têm justo e acordado a presente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, cuja lavratura foi
regularmente autorizada em despacho do presidente desta autarquia, conforme consta no processo nº. 301978/2017,
de 19 de dezembro de 2017, Pregão Presencial, submetendo-se as cláusulas e condições abaixo, com fundamento
na, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014 e Lei complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Lei Estadual nº. 10.403 de 29 de dezembro
de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículo
automotor com manutenção e seguro, atendendo às necessidades da JUCEMA, pelo período de 12 meses (doze)
meses, conforme as especificações e descrições no Termo de Referência constante no Anexo I, deste Edital, e de
acordo com a tabela a seguir:
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ITEM

01

DESCRIÇÃO

QTDE

Veículo automotor, tipo sedan,
ano/modelo de fabricação 2017/2018
caracterizado como veículo para
transporte de passageiro, na cor branca
ou preta, km livre com capacidade para
05 (cinco) passageiros, conforme
especificações detalhadas no Anexo
único.

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL
O valor total estimado deste Contrato é de R$............................... (...............................).
PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
O presente contrato vincula-se ao processo nº 301978/2017 de 19/12/2017 e a proposta apresentada pela
CONTRATADA que independe de transcrição e é parte integrante deste documento.
CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE AQUISIÇÃO
A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Serviço”, a ser assinada pelo Ordenador de Despesas da
CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO
A contratada tem a obrigatoriedade de disponibilizar o veículo no prazo máximo de 48 (quarentas e oito) horas,
contado a partir da solicitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega deverá ser feita na sede da Junta Comercial do Estado do Maranhão –
JUCEMA, localizada na Praça João Lisboa nº 324, Centro, nesta cidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar qualquer veículo que não
esteja de acordo com as exigências contidas neste Termo de Referência, bem como determinar o prazo para
substituição do automóvel eventualmente fora das especificações.
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CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇOES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Manutenção preventiva e corretiva por desgaste natural por conta da CONTRATADA;

PARÁGRAFO PRIMEIRO Seguro total, porém as despesas decorrentes de mau uso do veículo e acessórios são
de responsabilidade da Locatária;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Substituição imediata do veículo defeituoso por outro igual ou similar;

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de infrações de trânsito a responsabilização se dará da seguinte forma:
a) Quando a infração ocorrer em decorrência de responsabilidade do condutor no veículo, este será
responsável pela sua quitação, devendo a CONTRATANTE ser devidamente notificada pela
CONTRATADA no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para informar o condutor, em até 30
(trinta) dias para recorrer da infração se for o caso;
b) Quando a infração ocorrer em decorrência de problemas de conformidade do veículo será enviada à
CONTRATADA para quitação.
c) Comunicar a CONTRANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
São obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b) Receber os itens adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no
Termo de Referência e Edital;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os itens que a contratada entregar fora das especificações do Termo de
Referência e Edital;
d) Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo
recebimento do (s) veículo (s) locados;
e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no
contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do
objeto, fixando prazo para a sua correção.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Termo de Referência e em consonância com a
proposta de preços;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidade cometida na execução do contrato;
e) Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de
crédito de pagamento das obrigações;
f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a
causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;
g) Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente contratado, em até 25% (vinte e cinco por cento),
nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
i)

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de
Referência ou na minuta de contrato.

j)

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato.

k) Em casos de acidente automobilísticos, incidentes, sinistros de um modo geral, roubos, furtos, ou qualquer
outra ocorrência que venha a causar danos aos veículos locados, por culpa ou não da Contratante, esta
limitar-se-á a providenciar a devida comunicação para elaboração do BO – Boletim de Ocorrência, quando
for o caso. A remoção, despesa com guinchos, se for o caso, e outras despesas relativas aos veículos
sinistrados serão de inteira responsabilidade da empresa contratada.
l)

A contratada obriga-se a atender ao objeto deste Contrato de acordo com as especificações e critérios
estabelecidos neste Termo de Referência, e ainda:

m) A contratada deverá entregar os veículos em perfeitas condições de funcionamento e uso com
documentação atualizada, licenciadas pelo DETRAN, sem franquia mensal de quilometragem.
n) A contratada responsabilizar-se-á pelo socorro mecânico com guincho, bem como pela manutenção
preventiva e corretiva, entendendo-se como preventiva aquela constante no plano de manutenção do
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fabricante (descrita no manual do veículo) e corretiva aquela destinada ao reparo de defeitos que ocorrem
de maneira aleatória, durante os intervalos durante as manutenções preventivas.
o) Serão consideradas, como manutenção preventiva, as trocas de: óleo do motor, óleo do cambio, fluido de
freio, fluido de aditivo do radiador, pastilha de freio, lona de freio, correia do alternador, correia de
distribuição, filtro de lubrificação de óleo, filtro de combustível, filtro de ar, amortecedor da suspensão
dianteira, amortecedor da suspensão traseira.
p) Os serviços serão sempre executados pela CONTRATADA em sua sede ou em empresa por ela
determinada, sendo que esta deve atender à localidade onde o veículo estiver em uso.
q) A contratada se responsabilizará por seguro, sem qualquer ônus a Contratante, referentes às seguintes
coberturas: Danos materiais a terceiros; Danos corporais; Morte (por pessoa), e Invalidez permanente (por
pessoa).
r) A contratada disponibilizará veículos reserva, com as mesmas características técnicas contidas neste
instrumento, licenciados no Estado do Maranhão, para comportar eventuais substituições por
indisponibilidade (incluídas as movimentações para manutenções e revisões), de modo a garantir a
continuação do serviço, respeitado, todavia, o prazo de 48 (quarenta e oito).
s) A contratada deverá proceder ao rodízio de pneus a cada 5.000 (cinco mil) km, bem como a verificação do
balanceamento do conjunto: roda/pneus, e conferência do alinhamento da direção, os pneus deverão ser
substituídos quando apresentar em risco, ou quando a profundidade dos sulcos da banda de rodagem estiver
próximo de 3mm.
t)

A contratada deverá disponibilizar 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive sábados, domingos e
feriados, serviço de socorro para transporte e deslocamento de veículos, nos casos de defeitos e/ou
acidentes, de modo a proporcionar atendimento imediato.

u) A contratada deverá possuir agência de atendimento no município de São Luís com funcionamento de
segunda-feira a sábado, no horário comercial, assim como, uma central de atendimento com discagem para
assistência de 24 (vinte e quatro) horas, devendo ainda informar nome, endereço da agencia de
atendimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato;
v) A contratada deverá substituir os veículos em no máximo 1 (um) ano, a contar da data da entrega;
w) A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas
na condução dos veículos locados e solicitar o reembolso dos valores junto a CONTRATANTE.
x) Antes de realizar o pagamento, a CONTRATADA aguardará conclusão dos processos referentes aos
recursos previstos pela legislação.
y) A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, as
notificações emitidas pelos órgãos de trânsito, de modo a resguardar o direito, por parte dos condutores, de
interpor recursos.
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z) Nos casos em que a CONTRATANTE não for notificada dento do prazo supracitado, a CONTRATADA
se responsabilizará integralmente pelo pagamento das importâncias referentes às multas, taxas e/ou
despesas, inclusive com guincho e estadias, decorrentes das infrações.
aa) Na execução dos serviços, o combustível será de responsabilidade da CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento
contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para
negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o
segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do
trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e
descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC por igual prazo.
c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo
prazo previsto de 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
PARÁGRAFO TERCEIRO: As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “d”.

PARÁGRAFO QUARTO: Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
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PARÁGRAFO QUINTO: A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras
hipóteses legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.

PARÁGRAFO SEXTO: As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da
data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO OITAVO: A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 (dez) dias úteis, após serviço prestado, por meio de
depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA;
b) Apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão
específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS e a Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão negativa trabalhista, Certidões negativa
e dívida ativa na esfera Estadual e Municipal, inclusive a Certidão Negativa da CAEMA.
c) A liberação da nota fiscal/fatura para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo
acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
d) Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos
documentos exigidos como condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de
vencimento da obrigação do CONTRATANTE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONSULTA AO CEI
A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da CONTRATADA ficam
condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI para
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verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas, consoante determina
o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.
PARÁGRAFO ÚNICO – Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CEI, o CONTRATANTE
não realizará os atos previstos nesta Cláusula, por força do disposto no art. 7º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de
julho de 1996.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FISCAL DO CONTRATO
Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO designado pela CONTRATANTE, o acompanhamento do
serviço ou do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao FISCAL DE CONTRATO designado pela CONTRATANTE rejeitar o
objeto que estiveram fora das especificações e qualidade exigidas neste Termo de Referência e seus anexos,
devendo o contratado efetuar correções, após a comunicação do servidor;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade
da empresa contratada;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fiscalização do Contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Natalia de Lima
Portela, Matrícula: 2569119, que nas suas ausências será substituído pelo servidor (a), Ted Wilson dos Santos
Lopes, Matrícula: 2139: ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e
de tudo dará ciência à Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recurso específico consignado no orçamento da
Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, em conformidade com as seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 230201; Plano interno: MANUTRGM; Programa: 0122; Ação: 4450; Natureza de
Despesa: 339039; Fonte de recurso: 0118.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65,
§ 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou
transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº
8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções
previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em
lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei nº. 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por
escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas
comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA HABILITAÇÃO
A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
Fica estabelecido que, caso venham ocorrer fatos não previstos neste instrumento, estes deverão ser resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento e a legislação referida no preâmbulo deste
contrato e, especialmente pela Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado, obedecendo ao
disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua
eficácia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
Fica eleito o Foro desta cidade de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósito de ambas as partes. E, por
estarem justos e contratados, e depois de lido e achado conforme, as partes assinam o presente instrumento em 03
(três) vias de igual teor, sem emendas nem rasuras, perante 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

São Luis, XX de XXXXXXXX de 2018.

CONTRATANTE: _____________________________________________
SERGIO SILVA SOMBRA
PRESIDENTE/JUCEMA

CONTRATADA: ___________________________________________
TITULAR

TESTEMUNHAS:

1. ________________________________________________
CPF nº: ____________________________________________

2. ________________________________________________
CPF nº: ___________________________________________
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