ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.376.669/0001-69

ANEXO II MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02052022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.004/2022
À Pregoeira do Município de Esperantinópolis (MA)
Assunto: Proposta de Preços ref. ao PE nº 004/2022
DADOS DA EMPRESA
Razão Social da Empresa:
Nome da Fantasia:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
CEP:
MUNIIPIO:
TELEFONES:
EMAIL:
REPRESENANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO
Nome Completo:
RG:
EMISSOR:
CPF:
ENDEREÇO
CEP:
MUNICÍPIO:
TELEFONES
EMAIL:
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA
BANCO
AGÊNCIA
C/C
Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando a seleção
de empresa visando à contratação de empresa para prestação de serviços de locação de
veículos para o Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de
Esperantinópolis/MA, conforme licitado pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022.
Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM
1

DESCRIÇÃO

MARCA
(Obs.:
si
houver)

QTDE

UNID

PREÇO
UNITÁRIO
R$

PREÇO
UNITÁRIO
R$

TOTAL GERAL
Nossa proposta tem preço total de R$=......................(valor numérico e por extenso).
Condições de Pagamento: ____________________________
Prazo de Execução: __________________________________
Validade da Proposta: ______________________________
Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 que nos
preços propostos encontrasse incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como
as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Localidade, data, mês e ano
________________________________
Assinatura do Representante da Empresa
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ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO Nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX
TERMO DE CONTRATO Nº XXXX/XXXX
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
O
MUNICIPIO
DE
ESPERANTINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE xxxxxx, E A
EMPRESA XXXX.
O Município de Esperantinópolis, por intermédio da Secretaria Municipal
de xxxx, com sede na Rua xxxx, s/n, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº
xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo (NOME DA AUTORIDADE E CARGO),
nomeado pela Portaria nº XXXX, de XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuições
que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no
Município de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor
XXXX, portador da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX, tendo em vista o que
consta no Processo nº XXXX, e o resultado final do Pregão n° XXXX/XXXX, com
fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as
condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de locação

de veículos para o Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino do
Município de Esperantinópolis/MA, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora,
os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do
Pregão nº __/2022, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
1.2. Discriminação do objeto

ITE
M

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDA
DE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A contratada obriga-se a:
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2.1.1. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da
Prestação dos Serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
2.1.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, inclusive a
disponibilização dos veículos nos locais exigidos;
2.1.3. Substituir todo e qualquer veículo que for disponibilizado danificado ou
defeituoso nos prazos estabelecidos no termo de referência;
2.1.4. Comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, quando
verificar quaisquer condições inadequadas à prestação dos serviços e de
fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
2.1.5. Informar, por escrito e de imediato, ao CONTRATANTE, qualquer
alteração em seu endereço ou telefone, com a finalidade de assegurar
rápida comunicação entre Contratante e Contratada;
2.1.6. O Contratante não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros;
2.1.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação
cujas validades encontrem-se vencidas;
2.1.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do contrato e de suas
obrigações.
2.1.9. Os veículos deverão receber por parte da Contratada identificação
visual, ou seja, plotagem dos veículos em sua parte externa, sob orientação
da Contratante, de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura
Municipal de Esperantinópolis-MA, caracterizando que os mesmos estão a
serviço da PREFEITURA MUNICIPAL.
2.1.10. Todos os equipamentos, materiais, insumos, pneus, peças e
acessórios, manutenções e consertos, assim como os gastos com pessoal e
os respectivos, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e
fiscais, de alimentação e estadia de funcionários e de outros gastos que se
fizerem necessários para a execução do contrato, serão de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA;
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2.1.11. A CONTRATADA deverá substituir os veículos insatisfatória e/ou
prejudiciais ao interesse público;
2.1.12. O CONTRATANTE não está obrigado a emitir Ordem de Serviço
para todas os veículos simultaneamente.
2.1.13. A CONTRATADA deverá substituir os veículos que estejam em
conserto, no prazo previsto no Termo de Referência;
2.1.14. A CONTRATADA deverá atender às normas da ABNT e todas as
especificações técnicas exigidas neste Contrato e nos anexos da licitação
advinda deste Termo de Referência.
2.1.15. As despesas relativas à manutenção preventiva e corretiva dos
veículos, incluindo serviços de funilaria, pintura, troca de pneus, troca de
peças e acessórios, despesas com troca de óleo, lubrificantes e demais
suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto do contrato ficarão
sob a total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
2.1.16. As despesas com manutenção preventiva e corretiva dos veículos
(incluindo o fornecimento de peças e acessórios) será de total
responsabilidade da CONTRATADA.
2.1.17. No preço proposto já deverão estar computados todos os custos,
sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, manutenção veículos, seguros, ajudantes, alimentação,
transporte de ida e volta dos funcionários, manutenção preventiva e
corretiva, ou qualquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado.
2.1.18. Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias
ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da Licitação, incluindo
as peças de desgaste.
2.1.19. Os veículos deverão estar em condições de funcionamento e
estarem devidamente aptas para operar. A manutenção ficará
exclusivamente a cargo da contratada.
2.1.20. A CONTRATADA deverá manter preposto em Esperantinópolis-MA,
aceito pela Fiscalização, durante o período de vigência do contrato, para
representá-lo administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá
ser indicado mediante declaração de que deverá constar o nome completo,
nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à
sua qualificação profissional.
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2.1.21. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar
as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
2.1.22. Nos casos em que a Contratante não for notificado dentro do prazo
supracitado, a CONTRATADA se responsabilizará integralmente pelo
pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas,
inclusive com guincho e estadias, decorrentes de infrações.
2.1.23. A contratada deverá apresentar programa de manutenção preventiva
e corretiva do veículo em serviço, conforme especificação do fabricante com
substituição do veículo (se não houver conserto) no menor prazo, por igual
ou similar, em casos de avaria ou manutenção.
2.1.24. A contratada deverá disponibilizar Seguro Total, em caso de avarias
por colisão, roubo, furto, incêndio ou perda total do veículo e contra danos
pessoais a terceiros.
2.1.25. A contratada deverá Responsabilizar-se por toda e qualquer despesa
que tiver de realizar para o fiel cumprimento do contrato, inclusive as
relativas a seguro, conservação, operação e manutenção preventiva e
corretiva dos veículos.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. A contratante obriga-se a:
3.1.1. Nomear Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato
para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
3.1.2. Vetar o emprego de qualquer serviços que considerar incompatível
com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que
possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser
prejudicial à saúde dos usuários;
3.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
3.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis;
3.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Serviço de acordo com os critérios
estabelecidos neste Termo de Referência;
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3.1.6. Receber os serviços fornecidos pela CONTRATADA, que estejam em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem
realizadas.
3.1.7. Solicitar a substituição imediata de serviços que julgar insuficientes,
inadequados ou prejudiciais;
3.1.8. Recusar com a devida justificativa qualquer serviço executado fora
das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;
3.1.9. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados
à CONTRATADA, decorrentes do mau uso ou operação imprópria, a partir
do ato da recepção do serviço fornecido para teste até a sua aceitação final,
desde que, na sua apresentação, objeto não tenha apresentado defeitos;
3.1.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela
CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
3.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas
relacionadas com o fornecimento dos serviços.

e

quaisquer

ocorrências

3.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado,

sob os aspectos quantitativos e qualificativos, anotando em registro próprio
as falhas detectadas e comunicando por escrito à CONTRATADA, as
ocorrências de imperfeições, falhas ou irregularidades, fixando-lhe prazo
para corrigir defeitos ou irregularidades constatados no fornecimento dos
serviços.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Da execução dos serviços são aquelas prevista no termo de referência.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO
5.1. O valor do contrato é de R$ xxxxx (xxxxxxxx).
5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto contratado.
6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência do Contrato Administrativo será de 12 (doze) meses,
contado da data de assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato
na imprensa oficial.
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6.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n°
8.666/1993.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no
Termo de Referência.
8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentação das propostas.
8.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um
ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
8.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
8.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.
8.7. O reajuste será realizado por apostilamento.
9. CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 20XX, na
dotação abaixo discriminada:
Órgão: –
Unidade Orçamentária –
........
.........
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeito observados.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei 8.666/93.
10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todos as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providencias cabíveis.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.

As Sanções Administrativas são aquelas prevista no Termo de Referência e Edital

13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1.

São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2.

Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.3.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4.

O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizações e multas.
14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
14.1.

É vedado à Contratada:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
15.1.

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do
contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor
e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
17.1.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1.

Fica eleito o foro da Comarca de Esperantinópolis (MA), com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de
igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo
assinadas.
Município de Esperantinópolis (MA), XX de XXXX de XXXX.
_________________________________
Pela CONTRATANTE
_________________________________
Pela CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_________________________________
Nome:
CPF n°:
_________________________________
Nome:
CPF n°:
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