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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 

 

Objeto: Locação de veículos para atender este Poder Legislativo Municipal de Piranhas, Estado 

de Alagoas, conforme especificações no Termo de Referência. 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS, ESTADO DE ALAGOAS, situada na 

Rodovia Altemar Dutra s/n, Bairro Nossa Senhora da Saúde, no Município de Piranhas, torna 

público a quem possa interessar, que se acha aberto o presente PREGÃO PRESENCIAL nº 

01/2019, com julgamento pelo seu MENOR PREÇO GLOBAL, visando à Locação de 

Veículos para este Poder Legislativo Municipal, sendo que o presente será processado e julgada 

em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se 

subsidiariamente à medida do necessário e conforme critério do pregoeiro a Lei nº 8.666/93, e 

pelas condições específicas deste edital. Casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com 

base nos princípios constitucionais e na legislação de direito privado. 

 

LOCAL: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Piranhas/AL 

DATA: 05/02/2019 

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14:30 horas 

Horário de abertura dos envelopes: 14:45 horas. 

ANEXOS:  

 

I – Termo de Referência; 

II – Modelo da CREDENCIAL; 

III – Modelo da DECLARAÇÃO de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação; 

IV – Modelo de DECLARAÇÃO que não emprega menores de 18 anos de idade; 

V – Modelo de DECLARAÇÃO que cumpra no prazo a entrega dos veículos; 

VI – Minuta de contrato. 

 

2 – OBJETO 

 

2.1 Constitui objeto da presente licitação a locação de veículos para esta Câmara 

Municipal de Piranhas/AL, conforme descrito no Termo de Referência, anexo I. 

 

3 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

3.1 O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação: 



 

 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

 

2 
RODOVIA ALTEMAR DUTRA, S/N 

BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE 

CNPJ Nº 00.367.644/0001-12 – CEP 57460-000 – Tel. (82) 3686-3399 

http://www.piranhas.al.leg.br 

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

3.2  O valor estimado deste contrato conforme Pesquisa de Preços e Planilha de 

Custo será de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais).  

 

4 – VALIDADE DA PROPOSTA 

 

4.1 O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias da apresentação dos 

envelopes-proposta. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constante deste Edital. 

 

5.2 Das restrições 

 

5.2.1 Não poderá participar da presente licitação empresa: 

 

5.2.1.1. Que na data de apresentação das propostas esteja declarada inidônea de acordo com o 

previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93; 

 

5.2.1.2 Com falência decretada; 

 

5.2.1.3 Consorciada; 

 

5.2.1.4 Suspensa pela Câmara Municipal de Piranhas. 

 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

6.1     O proponente que desejar fazer lances verbais deverá se credenciar junto ao pregoeiro 

por meio de um representante munido de documento que o constitua para tanto, com expressa 

indicação para praticar todos os atos pertinentes ao certame, conforme Modelo contido no 

Anexo II. O Credenciamento deverá vir acompanhado da comprovação da capacidade do 

outorgante para constituir mandatário, com a respectiva Certidão Simplificada da Junta 

Comercial do Estado datada de 2019. 

 

6.2 A ausência da documentação referida ou a apresentação em desconformidade com as 
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exigências previstas implica a desclassificação do licitante, o impede de dar lances e manifestar-

se no certame. 

 

6.3 Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme 

modelo contido no Anexo III. 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente ordenados, 

numerados, ordenados e encadernados os quais deverão ser apresentados no local, dia e hora 

determinados, em 2 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, e atender 

aos seguintes requisitos: 

 

a) Envelope A: Proposta de Preços. 

b) Envelope B: Documentos de Habilitação. 

 

7.1.1 Os envelopes deverão conter em sua parte externa os dizeres: 

 

7.1.1.1 No Envelope A: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

PREGÃO Nº 01/2019 

ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: ______________________________ 

 

7.1.1.2 No Envelope B: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

PREGÃO Nº 01/2019 

ENVELOPE B: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

CNPJ: ______________________________ 

 

7.2 No envelope “A” deverá conter a proposta de Preços a ser apresentada em uma única 

via, impressa em papel timbrado do proponente, em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos 
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ou entrelinhas que comprometam o entendimento, datada do dia da apresentação dos 

envelopes, assinada e rubricada, em todas as folhas, pelo representante do proponente. 

 

7.2.1 Declaração de somente fornecerá veículos emplacados e devidamente segurados. 

 

7.2.2 Declaração que substituirá, de imediato, o veículo impossibilitado de locomoção por 

outro similar ou superior sem nenhum ônus para a Contratante. 

  

7.2.3 Indicação do (s) nome (s) cargo ou função, número (s) do CPF e da Identidade (indicar 

o órgão emissor) e endereço do (s) representante (s) da empresa que assinará (ão) o contrato, 

na forma estabelecida no Contrato Social ou Estatuto da proponente. 

 

7.3 A Proposta de Preços deverá conter: 

  

7.3.1 Os preços em moeda corrente nacional (Real), não se admitindo preços com mais de 

duas casas após a vírgula, ou seja, se não forem inteiros, somente poderão apresentar-se em 

centavos, não se admitindo, pois, milésimos de real. 

 

7.3.2 Preço global, apresentado conforme modelo de proposta deste Edital.  

  

7.3.3 Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 

materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 

7.3.4 Prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 

 

7.3.5 Local, data, assinatura, e identificação do signatário. 

 

7.4 As Propostas deverão ser acompanhada da Planilha de Custo. 

 

7.5 Sob pena de desclassificação, a indicação do ano modelo, marca e modelo dos 

veículos ofertados. 

 

7.6 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 
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8 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

8.1 A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e 

os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro e realizada de acordo 

com a legislação que fundamenta este pregão. 

 

8.2 No dia, hora e local designados neste edital para o início dos trabalhos, os interessados 

entregarão ao pregoeiro, em separado, o documento de credenciamento, a declaração de que a 

proponente cumpre os requisitos de habilitação, e os envelopes: da proposta de preços e de 

documentação de habilitação. 

 

8.3 Declarado o encerramento para recebimento do credenciamento, nenhum outro será 

aceito. 

 

8.4 Serão abertos, inicialmente, os envelopes contendo as Propostas de Preços, e seu 

conteúdo será rubricado pelo pregoeiro. 

 

8.5 Feito à leitura dos preços ofertados, o pregoeiro deixará em aberto para que os licitantes 

presentes apresentem verbalmente, propostas sucessivas, até que cessem os lances ou se atinja 

a proposta mais vantajosa. 

 

8.6 A ordem dos lances se fará da maior para a menor proposta apresentada, sendo que 

havendo empate será realizado sorteio para redefinição. 

 

8.7      Os lances deverão ser ofertados com valores mínimos de R$ 0,01 (um centavo de 

real). 

 

9 – DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1      O julgamento se processará rigorosamente em conformidade com a Lei nº. 10.520 de 

17 de julho de 2.002. 

 

9.2 O julgamento das Propostas de Preço dar-se-á pelo critério de “MENOR PREÇO” por 

valor global, observando as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 

definidos no Edital. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar 

do certame. 
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9.3 Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos Licitantes. 

 

9.4 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno 

atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços 

(ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 

 

9.5  A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:  

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital. 

 

b) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível.  

 

9.6 No tocante ao preço, as propostas serão verificadas quanto à compatibilidade entre o 

preço em algarismo e por extenso. 

 

9.7 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 

dos seguintes critérios:  

 

a) Seleção das propostas de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 

cento) superior àquele; 

  

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionados os itens propostos que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes. 

  

c) No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição 

da sequência de lances, com a participação de todas as licitantes.  

 

d) Para efeito de seleção será considerado o menor preço por LOTE. 

 

9.8 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 

em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

9.9 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço.  
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a) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

 

b) Se, durante a sessão, o representante da Licitante ausentar-se da sala em que se realiza 

a sessão, o processo não será suspenso e caso se faça necessária a participação do mesmo e 

este estiver ausente, será reputada sua desistência. O retorno posterior do representante 

ausente não implicará no refazimento dos atos praticados em sua ausência, sendo 

considerados convalidados. 

  

9.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente 

às penalidades previstas neste Edital. 

 

9.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinar da formulação de lances. 

  

9.12 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 

efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores.  

 

9.13 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 

redução do preço.  

 

9.14 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

9.15 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superior ao melhor preço. 

 

9.16 O caso de empate em duas ou mais propostas, proceder-se-á da seguinte forma:  

 

9.16.1 Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

9.16.2 Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem 9.15 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 

enquadrem na hipótese do item 9.16 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do 
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mesmo direito; 

 

9.16.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 9.14 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 

9.16.4  Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 9.15.1 e 9.15.2, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

9.17 O disposto item 9.14 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, e não havendo 

lances, o desempate entre duas ou mais propostas será efetuado mediante sorteio em ato 

público, com a participação de todas as licitantes. 

 

9.18 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará, com auxílio da Equipe de 

Apoio, a aceitabilidade do menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com o 

especificado no Edital, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.19 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a 

reunião para promover diligencias acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 

 

9.20 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 

será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  

 

9.21 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor.  

 

9.22 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 

licitante será habilitado e declarado vencedor do certame, ficando o mesmo convocado a 

apresentar nova proposta de preço escrita, firmada pelo representante legal, em papel 

timbrado ou personalizado do licitante, adequada ao lance eventualmente ofertado/negociado, 

no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do término da etapa de lances. A não 

apresentação da nova proposta no prazo determinado ensejará aplicação das 

penalidades legalmente prevista, bem como na desclassificação da Licitante. 

 

9.23 Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, 
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irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites 

mínimos.  

 

9.24 Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 

aos requisitos, caso em que será declarado vencedor.  

 

9.25 Será declarado vencedor o licitante que declarar o menor preço por LOTE. 

 

9.26 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos Licitantes 

presentes. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO 

 

10.1 – No envelope “B” de Documentos de Habilitação deverá conter: 

 

10.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhadas de 

documento de eleição de seus administradores. 

 

10.1.2 - REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA 

 

a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica; 

 

b) Prova de regularidade perante o INSS e aos recolhimentos do FGTS, ambos 

relativamente aos empregados do licitante; 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal, bem como a TLF 

com comprovante de pagamento. 
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d) Prova de regularidade trabalhista. 

 

10.2 Nas certidões fornecidas via Internet o Pregoeiro confirmará a veracidade do licitante 

junto ao INSS e à Caixa Econômica Federal. 

 

10.2.1. Declaração que será fornecida pela Câmara Municipal de Piranhas, de que o licitante 

visitou e cientificou-se das condições locais e das informações operacionais necessárias ao 

cumprimento das obrigações como para locação que vier assumir perante a Câmara Municipal 

de Piranhas. 

 

10.2.1.1. A declaração será fornecida após visita que será realizada conjuntamente pelo 

responsável técnico da licitante que deverá estar munido da comprovação dos poderes até o 

dia 04 de março de 2019, em horário agendado por preposto da Câmara Municipal de 

Piranhas, através do tel. (082) 3686-3399. 

 

10.3 - Disposições Gerais da Habilitação. 

 

10.3.1 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou por servidor da 

Administração Pública ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

10.3.2 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente edital. 

 

10.3.3 – Quando não houver prazo de validade fixado nos documentos mencionados, será 

considerada a validade de 90 (noventa) dias a partir da sua emissão. 

 

10.3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial, 

expedida pelo Cartório distribuidor da sede da licitante, com data de emissão de, no máximo, 

90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste pregão, ou dentro do 

prazo de validade constante no documento; 

 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

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

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
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proposta; 

 

10.3.5 – Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação do Balanço, 

na forma da Lei 6.404/76 e 11.638/07, cópias da publicação de: 

a) Balanço Patrimonial; 

b) Demonstração do resultado do exercício; 

c) Demonstração de fluxo de caixa; 

d) Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido; 

e) Notas explicativas do balanço. 

 

10.3.6 – Para outras empresas: 

a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou Registro de Comércio competente; 

b) demonstração do resultado do exercício; 

c) cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, registrado na Junta 

Comercial ou Registro de Comércio competente. 

 

10.3.7 – O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de 

encerramento, extraído do livro diário, registrado ou publicado, até a data de emissão da 

proposta escrita. 

 

 

10.3.8 – CÁLCULO DOS INDICADORES ECONÔMICOS: Para efeito da avaliação da 

capacidade econômico-financeira do Licitante, conforme § 1º e § 5º do art. 31, da Lei Federal 

nº. 8.666/93, ficam estabelecidos 03 (três) níveis de classificação definidos por pontos, 

decorrentes dos indicadores de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC) igual ou maior que 1,00 (uma vírgula zero), referente ao último exercício e 

calculados na forma estabelecida nas Instruções para Cálculo dos Indicadores Econômicos, 

como segue: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =                                                                                    = > ou = 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Total 

SG =                                                                                    = > ou = 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC =                                                   = > ou = 1,00 
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Passivo Circulante 

 

10.3.9 – Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer dos 

índices referidos ACIMA, quando de suas habilitações, deverão comprovar capital mínimo ou 

patrimônio líquido mínimo, no percentual de__________________________________ 10 %, 

na forma dos § 2 º e 3º, do artigo 31, da Lei Federal nº. 8.666/93, ou prestar garantia 

equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, considerado o valor 

estimado para o período de 12 meses, na forma do § 1º do art. 56 do mesmo diploma legal, 

para fins de habilitação; 

A comprovação acima deverá ser feita através do Contrato Social e alterações, atualizado e 

registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente da Sede do Licitante, ou Certidão emitida 

pela Junta Comercial ou Órgão equivalente admitida a atualização para a data da apresentação 

da proposta, na forma da lei, através de índices oficiais. 

Nota - No caso de empresa constituída no exercício corrente, deverá apresentar o Balanço 

Patrimonial de abertura, e balancetes do mês anterior ao da data fixada para realização do 

certame registrado no órgão competente ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do Índice de 

Solvência (S) igual ou maior a 01 (um), calculado e demonstrado pelo licitante, na proposta, 

por meio da seguinte fórmula: 

                Ativo Total  

S = ------------------------------------------------= > ou = 1,00 

Passivo Exigível Total 

  

OBSERVAÇÃO: Serão considerados aceitos como na forma da Lei, o balanço patrimonial e 

demonstrativo contábil apresentado na forma abaixo, conforme o caso: 

 

a) Publicados em órgão da imprensa oficial; ou 

 

b) Publicados em Jornal de Grande Circulação; ou 

 

c) Por fotocópia autenticada, devidamente registrada na Junta Comercial da sede da 

licitante ou Órgão equivalente; ou 

 

d) Por fotocópia autenticada, extraída do Livro Diário, bem como dos Termos de 

Abertura e de Encerramento daquele livro, devidamente registrados na Junta Comercial da 

sede da licitante ou Órgão equivalente. 
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DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE, somente no uso do direito a preferência. 

Os licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para 

fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e 

reproduzidos neste edital, deverão apresentar ainda os seguintes documentos, sob pena de não 

gozarem do benefício da aludida Lei Complementar. 

 

10.3.10. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei 

Complementar 123/2006: 

 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/Cons

ultarOpcao.aspx; 

 

b)  Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos do § 4º do Artigo 3º da LC123/06. 

 

10.3.11. Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei 

Complementar nº. 123/2006: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 

ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06; 

 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

 

c) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, que não está inserida nas 

excludentes hipóteses previstas nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 

10.3.12. Os documentos aos quais se refere este item deverão ser apresentados 

concomitantemente com os demais exigidos neste Edital. 

 

10.3.13 – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

a) Deverão ser apresentados atestados de capacidade técnica, com capacidade de atender 

o objeto deste Edital; 

 

b)  Comprovação de que dispõe de estrutura técnica adequada (instalações, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/aplicacoesSimples.app/
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aparelhamento, e corpo técnico) para cumprimento do objeto desta licitação, mediante 

declaração própria acompanhada de relação detalhando a estrutura; 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

11.1 – Até dois Dias antes do recebimento das propostas qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, cabendo ao Pregoeiro decidir 

sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

11.1.1 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

12 - DOS RECURSOS 

 

12.1 – No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.  

 

12.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência 

do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor 

e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

  

12.3 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.  

 

12.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 

procedimento.  

 

12.5 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  

 

12.6 – O Pregoeiro ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando prazos para 

atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo.  
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13 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1 – As sanções aplicáveis aos participantes são aquelas previstas nos arts. 86 a 88, da lei 

nº. 8.666/93, observado o subitem seguinte. 

 

13.2 – Em caso de inexecução parcial ou total do contrato a Administração poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar ao contrato as seguintes penalidades: 

 

13.2.1 – Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato caso o contratado não cumpra 

alguma das demais obrigações assumidas. 

 

14 - DO CONTRATO 

 

14.1 – O contrato para prestação dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá às condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, com vigência a partir da data de sua assinatura, no 

período de 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de acordo 

com o disposto no Inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, atualizada. 

 

14.2 – O proponente vencedor será convocado, por escrito, para no prazo de 03 (três) dias 

úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual ou carta-contrato, na conformidade 

deste edital. 

 

15 - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

15.1 – O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de 

conformidade com os arts. 77 a 79 todos da Lei no 8.666/93. 

 

16 - DO PRAZO DE ENTREGA 

 

16.1 – Os veículos deverão ser entregues na Câmara Municipal de Piranhas, no prazo de 48 

(quarenta e oito), mediante assinatura de termo de responsabilidade por parte dos agentes 

públicos a quem se destinarão os veículos para uso imediato,  horas após a assinatura do 

contrato, sob pena de convocação do licitante seguinte, sendo que os veículos deverão ser de 

no mínimo ano/fabricação 2019, e os respectivos CRLV – Certificado de Registro de 

Licenciamento de Veículo em nome da LICITANTE VENCEDORA, condicionando o 

chamamento da classificada seguinte, caso não apresente as devidas exigências. 
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17 – DO PAGAMENTO 

 

17.1 – A empresa vencedora emitirá Notas Fiscais, cujo valor será conferido pela 

Administração.  

 

17.2 – Os pagamentos serão feitos somente mediante transferência bancária; 

 

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão 

parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

18.2 – A presente licitação poderá ser revogada na forma da lei nº. 8.666/93. 

 

18.3 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

18.4 – Será vedada a empresa licitante apresentar carros de sublocações. 

 

18.5 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, ao Pregoeiro, Sr. Geyvson Dantas 

Andrade, protocolado diretamente na Câmara Municipal de Piranhas em suas vias originais, 

sendo vedado qualquer comunicação por parte da licitante por correio eletrônico, na Rodovia 

Altemar Dutra S/N, telefone (82) 3686-3399. 

 

Piranhas (AL), 22 de fevereiro de 2019. 

 

 

GEYVSON DANTAS ANDRADE 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 O presente pregão tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 

de Locação de automóveis com as seguintes características: 

   

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

01 01 11 (onze) Veículos 1.6 ou superior, 04 portas, bicombustível (gasolina 

e álcool), potência mínima de 80 cv, transmissão mecânica de 05 

(cinco) velocidades, direção hidráulica, ar condicionado, trio elétrico, 

alarme, CD player - com AM , FM. Ano: zero km, sem motorista, na 

cor vermelha. 

TOTAL  

 

2 – DAS CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO 

 

2.1 – A CONTRATADA deverá prestar o serviço objeto deste pregão utilizando tão somente 

veículos (zero) km rodados; 

 

2.2 – Não haverá limite de quilometragem para os carros locados. 

 

2.3 – A CONTRATADA deverá entregar os veículos a Câmara Municipal de Piranhas, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), após assinatura do contrato; 

 

2.4 – Os veículos locados deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, devidamente 

licenciados e equipados com todos os itens de segurança exigidos pela legislação vigente; 

 

2.5 – Não serão admitidos veículos que apresentem quaisquer anormalidades e/ou 

irregularidades tais como: ruídos provenientes de defeitos mecânicos, pneus com desgaste 

excessivo, vidros ou para-brisas trincados ou rachados, falta de geometria e/ou balanceamento 

das rodas, limpadores de para-brisas ineficientes ou outros que caracterizem falta de 

manutenção preventiva ou corretiva. 

 

2.6 – É de absoluta preferência da CÂMARA, para efeito de padronização, que os veículos 

ofertados sejam da mesma marca e modelo.  
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• A realização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos de acordo com as 

recomendações do fabricante, fica de responsabilidades do PARLAMENTAR, incluindo os 

serviços de funilaria, lubrificação, bem como a substituição de peças desgastadas e pneus, 

substituindo o veículo onde o mesmo se encontrar, sem ônus para o CONTRATANTE e 

CONTRATADA, nas mesmas condições e características do veículo substituído. Bem como, 

o parlamentar deverá responsabilizar-se pela troca em 24 horas, do pneu, acidentalmente 

danificado, sem qualquer ônus.   

 

2.7 – CABERÁ À CONTRATADA: 

 

• Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguro 

obrigatório, seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros 

(RCFV DANOS MATERIAIS/DANOS CORPORAIS E ASSISTÊNCIA A AO 

VEÌCULO 24 HORAS), cobertura total do bem, IPVA, relativo ao exercício de contratação, 

taxas de emplacamento, bem como quaisquer outros custos decorrentes da utilização dos 

veículos, inclusive reparos nos veículos decorrente do uso ou de acidentes, sendo de sua 

responsabilidade também o pagamento de franquia e troca de óleo. 

 

• Manter durante toda a vigência contratual, os veículos a disposição do 

CONTRATANTE, em perfeitas condições de uso em conformidade com o exigido nessas 

CONDIÇÕES DE LOCAÇÃO. 

 

• Em casos emergenciais em razão de acidentes e da necessidade de reparos mecânicos 

que comprometam as condições de segurança do condutor, o CONTRATANTE solicitará à 

CONTRATADA o reparo ou a troca do veículo no prazo máximo de 24 horas. Os custos de 

translado e demais substituições correrão por conta da CONTRATADA. 

 

• Entregar os veículos em perfeitas condições de segurança, mediante assinatura de 

termo de responsabilidade por parte dos agentes públicos a quem se destinarão os veículos 

para uso imediato, inclusive com os itens, como extintor, triângulo, chave de roda, macaco, 

cinto de segurança, higiene e limpeza, com o tanque de combustível cheio, com 01(uma) 

cópia extra das chaves para cada veículo, acompanhados de todos os documentos de porte 

obrigatório exigido pelo Código Nacional de Transito e cópia das respectivas apólices de 

Seguro. 

 

• Prestar assistência 24 horas, com plantão para atendimento e socorro do veículo 

locado, através de sistema de comunicação a ser informado. 
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•  Proceder o agendamento da vistoria dos veículos, junto ao DETRAN, em locais 

próximos à área territorial de uso dos mesmos, conforme informação do Fiscal do Contrato. 

 

• Encaminhar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após seu recebimento, cópia das multas e infrações de trânsito pertinentes aos veículos 

locados, para análise e apuração de responsabilidades por parte do CONTRATANTE, 

quando este informara à CONTRATADA o nome do condutor do veículo para que esta 

intermedi entre o condutor e o DETRAN, visando a apuração da responsabilidade pelas 

multas e, caso necessário, impetração de recurso junto à autoridade competente. 

 

•  Não cobrar taxas sobre o valor de multas de trânsito. A cobrança será tão somente do 

valor constante do auto de infração, através de discriminação na fatura. 

 

•  Arcar com despesas decorrentes de notificações e/ou multas por irregularidade na 

documentação dos veículos ou faltas decorrentes de má conservação. 

 

• Fazer constar na documentação dos veículos locados, o nome da pessoa jurídica 

CONTRATADA e exigir do CONTRATANTE, o credenciamento e autorização nominal do 

funcionário no momento da retirada do veículo locado. 

 

2.8 – As declarações e proposta de preços, em anexos a este edital, deverão ter a firma 

reconhecida em cartório, bem como as cópias autenticadas. 

 

2.9 – Os veículos ficarão à disposição dos Vereadores pelo tempo integral, ou seja, 24 (vinte e 

quatro) horas, os quais ficarão guardados sobre a sua responsabilidade, de preferência na 

garagem da Câmara, observando que o município possui uma vasta expansão territorial e 

distritos e povoados distantes da sede. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente instrumento particular de Procuração e pela melhor forma de direito, a ...... 

(Razão social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF 

sob nº .................. e Inscrição Estadual sob nº ............., neste ato, representada por seu sócio-

gerente Sr. (a).....................portador(a) da cédula de identidade RG nº ...................., e CPF n 

º.................., nomeia e constitui seu representante o(a) senhor(a) ................., portador(a) da 

cédula de identidade RG 

Nº................. E CPF nº ...................., a quem confere poderes para representar a Empresa 

outorgante no PREGÃO Nº 01/2019, instaurado pela Câmara Municipal de Piranhas, em 

especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances 

verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 

 

Local e data 

_________________________________________ 

 

 

Assinatura do responsável pela outorga. 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

 

21 
RODOVIA ALTEMAR DUTRA, S/N 

BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE 

CNPJ Nº 00.367.644/0001-12 – CEP 57460-000 – Tel. (82) 3686-3399 

http://www.piranhas.al.leg.br 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

PREGÃO Nº 01/2019 

 

...............(Razão social da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ sob nº 

..............., com sua sede.........(endereço da matriz), em conformidade com o disposto no art. 4º, 

inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, DECLARA que está apta e cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação exigidos no edital que rege o certame acima indicado. 

 

_________________, _____ de __________ de 20__ 

 

 

Assinatura do representante legal 

RG__________________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO IV 

CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

.................................,.....................................................................................................................

.... Inscrito no CNPJ ou CPF sob o nº .................................................... 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 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 ( ). 

 

_________________________________________ 

(Data) 

 

 

 

_________________________________________ 

(Representante legal) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO V 

 

.................................,.....................................................................................................................

.... Inscrito no CNPJ ou CPF sob o nº. .................................................... Por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a) ............................................................................................., 

portador (a) da Carteira de Identidade nº................................... E do CPF nº 

.........................................., DECLARA, para fins que entregará dentro do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas os veículos ora locados com as especificações contidas no ANEXO I, 

sob pena de substituição de licitante. 

 

 

 

_________________________________________ 

(Data) 

 

 

 

_________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO VI 

MINUTA CONTRATO Nº 

 

Pelo presente instrumento a CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS/AL, com sede 

Rodovia Altemar Dutra, S/N, C.N.P.J. Nº 00.367.644/0001-12, doravante chamada 

CONTRATANTE, representada neste ato pelo seu Presidente Sr. José Souza Melo brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade sob n.º XXXXXX-SSP-AL e registrado junto ao 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado neste município de Piranhas/AL, e de outro lado a Empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sito à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX n.º 

XXXXX, na cidade de XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato pelo Senhor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, portadora da 

cédula de identidade RG nº XXXXXXXXXXX, CPF/MF nº XX.XXX.XXX-XX, residente e 

domiciliada na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, no município de XXXXXXXXXXXXXX, 

doravante denominada CONTRATADA, nos termos do resultado da Licitação na modalidade 

Pregão N.º01/2019, de menor preço global regido pela Lei Federal 10.520/2005 e 

subsidiariamente pela Lei Federal N.º 8666/93, celebram o presente contrato, o qual se regerá 

pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

 

O presente contrato tem como objeto a locação de 11 (onze) veículos para atender o 

Poder Legislativo Municipal, conforme Anexo I do Edital. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO e FORMA DE PAGAMENTO 

 

 Pela locação dos veículos descritos na clausula anterior, a CAMARA pagará a 

LOCADORA à importância mensal de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX), e 

global de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX), mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, pelo serviço prestado e devidamente atestado pelo preposto da LOCATÁRIA, 

na tesouraria da Câmara Municipal de Piranhas/AL, num prazo de até 10 (dez) dias, contados 

da entrega da Nota Fiscal/Fatura. 

 

 

CLAUSULA TERCEIRA – PRAZO 

 

 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, iniciando o prazo a partir da 
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data da assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de acordo com o 

disposto no Inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, atualizada. 

CLAUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATADA se compromete a deixar os veículos ora locados a disposição da Câmara 

Municipal de Piranhas, Estado de Alagoas, em período integral. 

 

CLAUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A despesa prevista na clausula terceira ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária, 

constante do Orçamento para o exercício financeiro 2019: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

2001 – Manutenção dos Serviços da Câmara 

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

 

CLAUSULA SEXTA – DO USO DO VEÍCULO 

 

A Câmara poderá utilizar onde quiser, como melhor entender, os veículos ora locados. 

 

CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA 

 

São obrigações da Câmara: 

a) Conduzir o veículo com a cautela normal, respeitando a legislação e as determinações 

da autoridade de trânsito; 

b) Do imediato aviso da contratada da necessidade de reparo nos veículos, para 

prevenção de quebras e acidentes; 

c) Não permitir a condução dos veículos por motoristas em estado de embriagues ou sob 

a influência de drogas; 

 

CLAUSULA OITAVA – DAS ORBIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da Contratada: 

a) Manter rigorosamente em dia o seguro obrigatório dos veículos; 

b) Atender as normas do Edital de Licitação; 

c) Manter seguro dos veículos. 
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CLAUSULA NONA – DAS RESTRIÇÕES AO USO DO VEÍCULO 

 

Os veículos alvo da presente locação deverão ser conduzidos por motoristas devidamente 

autorizados pela Câmara, não podendo ser utilizados para os seguintes fins: 

 

a) Transporte de passageiros ou cargas, mediante pagamento; 

b) Teste de velocidade ou competição de qualquer espécie; 

c) Para empurrar ou puxar outro veículo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – SUBLOCAÇÃO 

 

Os veículos ora locados não poderão sem prévia autorização da Contratada, ser sublocados, 

emprestados ou cedidos, a qualquer título e a quem quer que seja, vedada, igualmente a 

cessão de direito concernentes ao presente contrato por parte da Câmara e do Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDUTOR 

 

Os condutores serão de responsabilidade da Câmara. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

A desistência injustificada por qualquer das partes na execução do presente termo, implicará 

no pagamento de 10% (dez por cento) do valor contratado, mais as despesas que por ventura 

se façam necessárias para a sua cobrança. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

 

O inadimplemento de quaisquer condições ajustadas neste instrumento é motivo justo para 

rescisão do mesmo, arcando a parte faltosa com a multa prevista na cláusula anterior. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A revogação do mandato quer seja feita de forma tácita ou 

expressa implicará no cabimento da multa prevista na cláusula anterior, a não ser que haja a 

devida comunicação consensual por escrito e com antecedência de 30 dias, ou a rescisão de 

forma consensual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Pode a Câmara rescindir unilateralmente o presente pacto, se 

ocorrer algumas das hipóteses previstas no artigo 79, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações. 



 

 

 
ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

 

27 
RODOVIA ALTEMAR DUTRA, S/N 

BAIRRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE 

CNPJ Nº 00.367.644/0001-12 – CEP 57460-000 – Tel. (82) 3686-3399 

http://www.piranhas.al.leg.br 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 

 

A despesa de que trata a Cláusula Terceira do presente pacto, ocorrerá por conta de recursos 

próprios da Câmara Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

Para qualquer ação decorrente deste contrato, fica eleito o foro da Comarca de Piranhas, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em duas vias de igual teor e para 

um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a fim de que possa surtir os seus efeitos 

jurídicos. 

 

Piranhas (AL), _____ de _____ de 2019. 

 

___________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL (CONTRATANTE) 

 

__________________________________ 

EMPRESA (CONTRATADA) 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 


