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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2019 
 
 

NÃO USE GRAMPO NOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PORPOSTA DE 
PREÇOS, VAMOS TER QUE DIGITALIZAR TODOS OS DOCUMENTOS, PODE UTILIZAR TRILHOS, 

GRATO PELA ATENÇÃO. 
 

 
PREÂMBULO 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público 
interno, por meio do seu Pregoeiro Oficial, designado através da Portaria nº 507 de 26 de dezembro de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Município, na edição nº 2.001 do dia 27 de dezembro de 2018, página 2, e de 
sua equipe de apoio, e atendendo a solicitação constante na Comunicação Interna nº ______2019, oriundo 
da Secretaria de Administração da cidade de Cabaceiras, e tendo em vista a autorização do Prefeito 
Constitucional, torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo assinalado, fará realizar 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, ou na mesma hora do primeiro dia 
útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala de licitações localizada no 
antigo Telecentro Comunitário Abílio Cavalcante, vizinho a sede da Prefeitura, situada a Rua Cel. Manoel 
Maracajá, nº 07 – Centro – nesta cidade, e com as disposições deste Edital, e respectivos anexos conforme 
disposições a seguir. 
 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante, as IMPUGNAÇÕES E OS RECURSOS DEVEM SER PROTOCOLADOS na sede da 
Prefeitura de Cabaceiras sito a Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 – Centro – Cabaceiras PB. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço discorrido 
acima, na Sessão Pública de processamento deste Pregão Presencial, após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem para participar do certame. 
 
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições e/ou exigências expressas neste Edital e seus 
anexos, notadamente quanto ao credenciamento, documentos de habilitação e ao objeto da licitação, 
objetivando uma perfeita participação no certame. MAIORES INFORMAÇÕES – Telefone: (83) 3356-1117 de 
segunda a sexta-feira: das 08h30min às 12h30min. 
 
REGÊNCIA: Lei nº 8.666/93 e seus alterações, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 07/2006 e pela Lei 
Complementar nº 123/2006 com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial; 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço; 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item; 
 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Infra estrutura e serviços públicos - Cabaceiras PB; 
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da entrega dos 
envelopes; 
 
DATA, HORA E LOCAL DO CREDENCIAMENTO: 02/05/2019, às 12h00min, horário local na sala de Sessão 
do Pregão na sede da Prefeitura, sito a Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 – Centro, nesta cidade; 
 
DATA E HORA DA ABERTURA: 02/05/2019 às 12h00min, (tolerância máxima de 10 minutos) no mesmo 
local e horário. 
 
Os envelopes contendo as Propostas de Preços, os Documentos de Habilitação e os Documentos do 
Credenciamento definidos neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário acima 
descritos. 
 

1. – DO OBJETO: 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo para: 
 
Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, em conformidade com as condições e especificações 
constantes no Termo de Referência, Anexo I, desde Edital. 
 

1.2. A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances do item que cotar de acordo com as 
especificações mínimas deste Edital. 

1.3. Os elementos que compõem o Item deverá atender os padrões de qualidade reconhecidos no mercado 
e normas brasileiras vigentes. 

1.4. Deverá ser respeitada a numeração do item e a quantidade, unidade e especificações mínimas de seus 
elementos. 

1.5. Salienta-se que no referido certame, não será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para 
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas no Art. 48, da 
Lei Complementar nº 123/2006 e sua nova redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, por não 
se enquadrar nas hipóteses dos Incisos II, do Art. 49, não havendo um mínimo de 3 (três) fornecedores 
competitivos enquadrados como microempresas  
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no presente Edital.  
Fica, no entanto, assegurado às ME e EPP o tratamento diferenciado e simplificado previsto nos 
demais Artigos do Capítulo V, da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
2. – DA PARTICIPAÇÃO: 

 
2.1. Poderão participar deste certame aas empresas pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao 

objeto desta licitação, sendo enquadradas como ME, EPP e GE. 
2.1.1. As empresas licitantes deverão participar de acordo com cada conjunto, que preencherem as 

condições de credenciamento constantes desde Edital, e ainda, estejam de acordo com a 
legislação vigente (Federal, Estadual e Municipal) que as regulamente, sendo concedido o 
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações contidas na Lei Complementar nº 147/2014. 

2.2. Não serão admitidos à licitação, como proponentes, interessados reunidos em consórcio, empresas 
sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou que estejam suspensas de licitar e/ou declaradas 
inidôneas por órgãos Públicos. 

 
3. – DO CREDENCIAMENTO: 

 
3.1. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro os representantes credenciados apresentarão: 
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3.1.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedade civis, o ato constitutivo 
registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual constem 
poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente 
documento, dente os indicados na alínea “a” supra, que comprove os poderes do mandante para a 
outorga, devidamente assinado e reconhecido firma, conforme Anexo V. 

 
3.1.2. Em se tratando do item “b” acima, o procurador deverá apresentar cópia reprográfica legível ou 

original do estatuto social, contrato social e/ou outro instrumento de registro comercial, registrado 
na Junta Comercial, servindo para efeito de verificação da Equipe de Apoio e do Pregoeiro. 

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo cópia do documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
3.4. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão da licitante 

por ele representado, salvo fundada justificativa seguida de autorização expressa do Pregoeiro. 
3.5. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes de 

Propostas e Habilitação. 
3.6. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 

documentos relacionados para credenciamento neste Edital. A ausência desta documentação, porém, 
implicará na impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na 
perda do direito de interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se 
manifestar durante os trabalhos. 

 
4. – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

4.1. A declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme Anexo II, 
deverá ser apresentada fora dos envelopes nº 1 e 2, devendo ser entregue concomitantemente ao 
credenciamento. 

4.2. Também deverá ser apresentada fora dos envelopes a comprovação de enquadramento como 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (para as licitantes que assim se enquadrarem) 
conforme Anexo IX. 

4.2.1. A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação de 
pelo menos um dos seguintes documentos: 
 
I. Empresa optante pelo Simples Nacional (Lei Complementar nº 123/2006). 

 
a) Comprovante de opção pelo Simples Nacional obtido através do site da Secretaria da Receita 

Federal; 
b) A certidão emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da licitante, nos termos da 

Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no DOU do dia 22/05/2007, onde fique 
demonstrada a condição de enquadramento de MEI, ME ou EPP da licitante (que será 
considerada válida até 90 dias da data de emissão); 

c) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, assinados pelo representante 
legal da empresa e contador registrado no CRC conforme Anexo IX. 
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4.2.1.1. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 
caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 
outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital, podendo, inclusive, o Pregoeiro fazer 
diligências para constatar referida situação. 
 

4.3. A não entrega dos documentos solicitados no subitem 4.2.1 para as Microempresas (ME) ou de 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) não implicará na vedação de sua participação no certame, porém 
a(s) mesma(s) não terá garantido o tratamento diferenciado e simplificado tratado pela Lei 
Complementar nº 123/2006 e nº 147/2014, participando em iguais condições com as GRANDES 
EMPRESAS. 

4.4. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados separadamente, em 02 (dois) 
envelopes lacrados, constando em sua face frontal os seguintes dizeres: 

 
 

 ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2019 
DATA: 02/05/2019 – AS 12H00 

NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ Nº 

ENDEREÇO DA LICITANTE: 
 
 
 

 ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2019 
DATA: 02/05/2019 – AS 12H00 

NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ Nº 

ENDEREÇO DA LICITANTE: 
 
 
 
4.5. As propostas deverão ser elaboradas, preferencialmente, em papel timbrado da empresa e redigida em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 
sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões e/ou entrelinhas e, ainda, ser datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por procurador legítimo e legalmente constituído, cujos requisitos já 
foram discorridos no subitem 3.1, letra “a” e “b”. 
4.6. Os documentos necessários, tanto ao credenciamento quanto à proposta e à habilitação, deverão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia reprográfica, sempre em perfeito estado 
de legibilidade, as quais poderão, a qualquer momento, ser diligenciadas pelo Pregoeiro ou por 
qualquer membro de sua Equipe de Apoio para fins de comprovação de a autenticidade. 

 
5. – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA: 

 
a) Denominação Social, endereço, nº do CNPJ da proponente; 
b) Número do processo e do Pregão; 
c) Descrição, de forma clara e completa do(s) item(ns) do objeto desta licitação e seu item, no qual a 

licitante vir participar, em conformidade com as especificações mínimas deste Edital; 
d) Definição do item e suas especificações, constando também: tipo, qualidade, quantidade e unidade. 

Deverá também, obrigatoriamente, ser apresentada a marca do bem ofertado, sempre que o bem o 
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permitir, sendo que tal apresentação vinculará a entrega do bem licitado conforme a marca declarada, 
salvo por força maior, devidamente justificado; 

e) Preço unitário e valor total do somatório do item (em algarismo) e do valor total do item (em algarismo e 
por extenso) em moeda corrente nacional, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de 
qualquer encargo financeiro e/ou previsão inflacionários. Nos preços propostos deverão estar 
inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, garantia e tributos de qualquer natureza, 
sendo que aqueles que não forem transcritos, serão consideradas como já constantes; 

f) Condições de pagamento: até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal; 
g) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 
5.1. Na falta de quaisquer dos dados elencados constantes da proposta presumir-se-á aceitação conforme os 
termos do Edital. 
 

6. – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 
 
6.1. O envelope “Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito 

a: 
 

6.1.1. – Habilitação Jurídica: 
 
a) Cédula de Identidade; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade civis, acompanhado de prova de diretoria em exercício, se for o caso; 
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim exigir. 
 

6.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual da sede da licitante; 
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante (CND MUNICIPAL); 
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalentes) da sede da licitante (CND 

ESTADUAL); 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

(CND FEDERAL); 
f) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante à Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, emitida no site do TST. 

 
(*) Obs.: De acordo com a portaria MF Nº 358, de 5 de setembro de 2014 a prova de regularidade fiscal 
perante a fazenda Nacional, será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 
referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administradas. O Pregoeiro 
admitirá que os licitantes possam apresentar a Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Prova de 
Regularidade junto à Seguridade Social em documentos isolados ou apresentar a Certidão Conjunta da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 
6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
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a) Certidão Negativa de Falências, Concordatas ou Execução Patrimonial expedida pelo Poder 

Judiciário da sede da licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data da 
sessão, sob pena de ser inabilitada. 

 
6.1.4. Outras comprovações: 

 
a) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme Lei nº 9.854/1999, 
(Anexo III); 

b) declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, (Anexo 
IV); 

c) declaração ou atestado comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível, emitido por pessoa jurídica ou física de direito público ou privado com os quais o licitante 
manteve ou mantem contrato pertinente ao objeto desta licitação, nos termos do que dispões o Art. 30, 
Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Caso o atestado/declaração seja emitido por pessoa jurídica de 
direito privado a mesma deverá ter firma reconhecida em cartório competente. 

 
6.2. Caso a licitante não atenda às exigências de habilitação nos termos do Art. 4º Inciso XIII, da Lei nº 

10.520 de 17/07/2002, será declarada (desclassificada) por ato do Pregoeiro após o devido registro em ata. 
6.3. Qualquer incorreção que possa ser sanada no ato da sessão será feita, para todas as empresas. 
6.4. Sob pena de inabilitação, só serão aceitas cópias legíveis. 
 
6.4.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente, 

preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue: 
 
a) se a proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 
Observação: 
 
Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos 
requeridos neste Edital; 
O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) estar emitido(s) em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) 
filial(ais) do licitante. 

 
6.4.2. Disposições Gerais da Habilitação: 
 
a) Os documentos exigidos nos subitens anteriores deste Edital, somente serão aceitos se a data de 

validade neles assinalados for igual ou superior à data marcada para entrega dos envelopes, na hipótese de 
não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, somente serão aceitos os documentos emitidos 
no prazo de 90 (noventa) dias anteriores à data marcada para entrega dos envelopes, salvo apresentação de 
prova hábil para comprovar validade superior; 

 
b) os documentos exigidos nos subitens anteriores deverão ser apresentados em cópias reprográficas 

autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da Imprensa Oficial. As cópias reprográficas 
dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão Permanente de Licitação, a partir do original, 
obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes do credenciamento das empresas licitantes. As cópias 
reprográficas ficarão retidas no processo; 

c) os documentos deverão ser apresentados sem grampos (pode ser utilizado trilhos), 
preferencialmente, pode ser encadernado, numerados, na ordem elencada nas letras do item 6; 
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6.4.3. Da Habilitação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, caso em que será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame ou de algum 
item do mesmo, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 

b) a não regularização da documentação, no prazo previsto anteriormente, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
6.5. O envelope de habilitação deverá conter a documentação em única via, em original ou cópia 

autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro e/ou equipe de Apoio sob pena de inabilitação, 
mediante apresentação dos documentos originais para conferencia ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. As certidões com prazo de validade não expresso serão consideradas como sendo 90 (noventa) dias, 
contado da data de sua emissão, exceto quando houver disposição em contrário, solicitamos juntar no 
envelope nº 02 – Habilitação. 
 6.5.1. Não haverá necessidade de autenticação dos documentos emitidos via internet (CNDs, CNPJ, 
Contrato Social da empresa e alterações contratuais). A confirmação de suas informações junto ao site 
respectivo já conferirá a necessária autenticidade. 
 

7. – DO PROCEDIMENTO, DO JULGAMENTO E DA DESCLASSIFICAÇÃO: 
 

7.1. No horário e local, indicado no preâmbulo, será aberta a Sessão Pública de processamento deste 
Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, 
com duração mínima de 10 (dez) minutos. 

7.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II, bem como a declaração de 
enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (Anexo IX), e em envelopes 
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento das condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos, sendo desclassificadas, por itens, as propostas: 

 
a) Que não atenderem às especificações, prazos e condições, inclusive no que tange à descrição do 

item e de seus elementos, fixados neste Edital; 
b) Cujo bem não for de boa qualidade ou não for condizente com o Item objeto desta licitação; 
c) Que apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
d) Cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, salvo hipótese de erro gráfico; 
e) Que cotarem, o(s) item(ns) com elemento(s) faltante(s) ou incompleto(s). 

 
7.3.1. Não tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes 
critérios: 
 
a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela; 



 
 

 

         
                                                                                                                                       

         PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
                   O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 507 de 26.12.2018 

___________________________________________________________________________________________________ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00033/2019  CPL/SEC. ADM/OUTRA 
Pregão Presencial nº 00016/2019 

 

Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três); 

c) No caso de empate nos preços, será realizada um sorteio na presença dos licitantes das propostas 
empatadas, para a escolha até o máximo de 03 (três). 
 

7.5. 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. 

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher posição na ordenação de lances, em relação 
aos demais empatados e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances. 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores (R$) distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 
menor preço. 

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando restar apenas um participante e os demais 
declinarem da formulação de lances. 

7.7.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e uma vez ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 

7.7.2. Caso não sejam ofertados lances verbais, serão verificados a conformidade entre as propostas 
escrita de menor preço e o valor estimado da contratação; 

7.7.3. E, havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para 
esta etapa, na ordem crescente dos valores, para fins de constar em ata sendo que, será declarada 
vencedora a licitante que oferte o menor valor na etapa de lances. 

7.9. Verificando-se o empate previsto no Art. 44 § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro abrirá 
prazo de até 05 (cinco) minutos à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, 
oportunizando-se que apresente proposta de preço inferior àquela originalmente melhor classificada no 
certame. 

7.9.1. No caso da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer a 
preferência prevista na alínea anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese prevista neste sibitem e Art. 44 e § 2º 
da Lei Complementar nº 123/2006, para o exercício dessa preferência. 

7.9.2. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pela de preclusão. 

7.9.3. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta. 

7.9.4. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 

7.9.5. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.9.6. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em 
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no Art. 4º, 
Inciso XXIII, da Lei nº 10.520/2002, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 
hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas 
propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.4, letra “a”; 

7.9.7. Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada 
a hipótese de empate, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da 
fase. 

7.10. O Pregoeiro poderá continuar negociando com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço. 
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7.11. Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 
decidindo motivadamente a respeito. 

7.11.1. O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços dos 
insumos praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado. 

7.11.2. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar às licitantes esclarecimentos que julgar 
necessários, ainda que tenha de diligenciar para tanto, podendo, inclusive, suspender o 
procedimento do pregão por tempo determinado. 

7.12. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 

7.13. Eventuais falhas, omissões e/ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação, inclusive mediante: 

 
a) Substituição e complementação de documentos, ou; 
b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, tais como a Internet, a qual poderá, 

inclusive, ser utilizada pelo representante de empresa participante, com a anuência do Pregoeiro. 
 

7.13.1. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

7.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios, no momento 
da verificação da certificação apenas do(s) licitante(s) vencedor(es), o Pregoeiro adjudicará o(s) 
item(ns) ao(s) licitante(s) vencedor(es) e no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas fará a 
verificação das certidões emitidas e anexadas aos autos conforme disposto no item 7.13.1. 

7.14. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Edital, o Pregoeiro, se 
necessário, diligenciará junto a qualquer órgão que se fizer necessário. 

7.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) 
será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame. 

7.16. Se a oferta não for aceitável ou se a 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 de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

7.17. Caso não haja empresa selecionada para a etapa de lances com condições de habilitação, o 
Pregoeiro chamará ao certame para negociar as licitantes não selecionadas para a mencionada etapa 
e que permaneceram no local da sessão de pregão. 

7.18. Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja 
obtido um melhor preço. 

7.19. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio, e pelos licitantes. 

7.20. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pregão, o 
Pregoeiro devolverá aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes 
(HABILITAÇÃO) inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 

7.21. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a reunião 
para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 

7.22. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos e que 

conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexequíveis; 
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e) Estiverem acima do Termo de Referência. 
 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, a extinguir ou a criar direitos, sem 
previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 
o instrumento convocatório. 

 
7.23. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital. 

 
8. – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 
8.1. No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, 
que começarão a correr no termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 

8.1.1. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o 
encaminhamento do processo ao Senhor Prefeito Municipal pata a sua devida homologação. 

8.2. Não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados 
no ato da manifestação na sessão púbica de Pregão. 

8.3. As razões do recurso deverão ser interpostas em papel timbrado da empresa, em via original, assinado 
e datado pelo representante legal e protocolado na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
em horário de expediente, sendo vedada qualquer manifestação por meio eletrônico (e-mail e 
outros) bem como por fax, os quais serão apreciados. 

8.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminha-lo devidamente 
informado ao Senhor Prefeito Municipal. 

8.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Senhor Prefeito Municipal 
adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 

8.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

8.7. O Pregoeiro poderá sugerir, ainda, a anulação e revogação do procedimento, o que será devidamente 
decidido pelo Senhor Prefeito Municipal. 

 
9. – DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 

 
9.1. Os objetos solicitados deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias a partir da solicitação do Setor 

Responsável observando o quantitativo solicitado. 
9.2. A licitante que efetuar a entrega do bem fora do prazo estipulado ficará impedida de participar da 

próxima licitação no Município de Cabaceiras, e em caso de reincidência, será punida com o 
impedimento de participação em licitações públicas pelo período mínimo de um ano. 

9.3. A entrega do item desta licitação deverá ser feita no endereço previsto no Pedido/Requisição, correndo 
por conta da vencedora as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciárias, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem no 
fornecimento, ou retirado pela CONTRATADA. 

9.4. Havendo rejeição do bem, a empresa vencedora deverá substituí-lo no prazo estabelecido formalmente 
pela Administração, observando-se as condições estabelecidas para o fornecimento, sob pena de lhe 
serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/93 e 
suas alterações. 

 
9.4.1. O bem será recebido conforme tipo, qualidade, medidas/dimensões, e demais especificações 

constantes na Proposta apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 
 

10. DO PAGAMENTO: 
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10.1. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela CONTRATADA. 
(OBS.: A(s) nota(s) fiscal(ais) deverá(ão) estar em conformidade com o Protocolo ICMS Nº 
42/2009, ou seja, deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55). 

10.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa vencedora 
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data 
de apresentação da nota fiscal/fatura, sem imperfeições. 
 

10.3. O pagamento somente será efetuado mediante: 
 
 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da empresa através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (certidão da SRF e Certidão da Dívida Ativa – 
Procuradoria da Fazenda), certidão conjunta; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, emitida no site do TST. 

  
10.4. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agencia da 

rede bancária indicada pela empresa. 
10.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); 

10.6. Quando o pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no Art. 1º da Lei 
Complementar nº 07 de 02/10/2017 e Lei nº 863 de 02/10/2017. 

10.7. Será retido para o Empreender Cabaceiras 1,0% (um por cento) da(s) empresa(s) 
vencedora(s) do certame para compras, obras e serviços, nos termos do Inciso II, do Art. 7º da 
Lei nº 863/2017. 

 
11. – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CABACEIRAS: 
 

11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de 
Cabaceiras pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º, da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e, ainda, sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei nº 
8.666/03 e suas alterações pelo não cumprimento de quaisquer da exigências contidas na legislação 
em vigor. 

11.1.1. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do bem, incidente 
sobre a quantidade que deveria ter sido encaminhada pela Administração. 

11.2. Multa de 10% (dez por centos) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso. 

11.3. A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro de seus prazos de validade, ensejarão: 
11.3.1. Cobrança pelo Município, por via administrativa ou judicial, de multa de 30% (trinta por cento) 

sobre o valor total da proposta, lance ou oferta adjudicada. 
11.3.2. Suspensão temporária ao direto de licitar e impedimento de contratar com o Município de 

Cabaceiras pelo período de até 5 (cinco) anos. 
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11.4. As multas de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os 
fatos geradores da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independem da 
vontade da licitante e quando aceitos, justifiquem o atraso. 

11.5. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma 
notificação para que o fornecedor apresente suas justificativas, no prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da data do recebimento da mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no 
Art. 5º, Inciso LV da Constituição Federal. 

11.6. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de 
descumprimento de prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração 
autárquica. 

 
12. – DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO: 
 
12.1. O presente Contrato terá validade até o dia 31.12.2019 contados, a partir de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93 e desde que ocorra motivo justificado a 
critério da Administração e interesse das partes. 

12.1.1. O representante legal da(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) comparecer na sede administrativa 
da Prefeitura Municipal para assinatura do instrumento contratual em até 5  
(cinco) dias corridos após a homologação da licitação, devendo o responsável apresentar cópia do 
contrato social demonstrando capacidade para firmar o mesmo, ou ainda procuração apta para tal 
fim, sendo que o não comparecimento do responsável legal da licitante no prazo previsto será 
considerado como desistência de proposta, acarretando as  
penalidades legais previstas no subitem 11.2 do edital e outras cominações pertinentes previstas 
em Lei. 

12.2. Se por ocasião da formalização do contrato (ou documento equivalente), as certidões de 
regularidade de debito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazenda Estadual e Federal, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção 
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

12.2.1. Se não for possível atualiza-las por meio eletrônico hábil de informações e adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 3 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que 
fora tratado acima, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade 
em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

12.2.2. A fiscalização será exercida no interesse do Município de Cabaceiras e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

12.2.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverão ser prontamente 
atendidas pela contratada. 

12.3. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem na aquisição do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor contratado. 
 

12.4. Constadas irregularidades no objeto contratual, o contratante poderá: 
 
a) Se disser respeito a especificações, rejeita-lo no todo ou em parte, determinando a substituição ou 

rescindido a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
b) Na hipótese de substituição, a contratada deverá faze-la em conformidade com a indicação da 

Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicialmente contratado; 

c) Se disse respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 



 
 

 

         
                                                                                                                                       

         PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
                   O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 507 de 26.12.2018 

___________________________________________________________________________________________________ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00033/2019  CPL/SEC. ADM/OUTRA 
Pregão Presencial nº 00016/2019 

 

Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

d) Na hipótese de complementação, a contratada deverá faze-la em conformidade com a indicação 
do contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação por escrito, 
mantido o preço inicial contratado. 

 
13. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO VALOR ESTIMADO: 

 
13.1. Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à 

conta da Dotação Orçamentária existentes nas seguintes Secretarias, Departamento e/ou Fundos: 
Secretaria de Infra estrutura e serviços públicos. 
 
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 
Unidade Orçamentária: 02101 - Gabinete do Prefeito. 
Programa de Trabalho: 04.122.2001.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito 
Unidade Orçamentária: 02.201 SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Programa de Trabalho: 04 122 2001 2003 Desenvolver as Atividades de Administração 
Unidade Orçamentária: 02501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS 
Programa de Trabalho: 12.361.1006.2005 - Desenvolvimento das Atividades do Ensino 
fundamental (MDE). 
Programa de Trabalho: 12 361 1006 2010 Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar. 
Unidade Orçamentária: 12 365 1006 2012 Desenvolver as Atividades de Educação Infantil 
FUNDEB - Próprios. 
Unidade Orçamentária: 02701 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 
AMBIENTE. 
Programa de Trabalho: 20.122.1009.2040 - Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e 
Meio Ambiente. 
Unidade Orçamentária: 03000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - 
EMPREENDER CABACEIRAS. 
Programa de Trabalho: 11.122.1013.2052 - Manutenção dos Serviços Administrativos. 
Unidade Orçamentária: 06001 SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Programa de Trabalho: 10.122.1008.2017 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos 
Próprios). 
Programa de Trabalho: 10.301.1008.2020 - Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica 
(Recursos SUS). 
Programa de Trabalho: 10.302.1008.2022 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) 
Programa de Trabalho: 10.302.1008.2025 - Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária 
BLVGS (Rec. Próprios). 
Unidade Orçamentária: 07001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNIC. 
DE DESENV. SOCIAL. 
Programa de Trabalho: 08.122.1011.2029 - Desenvolver as Atividades Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
Programa de Trabalho: 08.243.1011.2031 - Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica 
(SCFV / PBF / CRAS). 
Unidade Orçamentária: 02.801 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
Programa de Trabalho: 15 122 1003 2035 Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços 
Públicos. 
Natureza da Despesa: 36.90.30.99 - Material de Consumo. 

 
14. – DAS DIPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1. As normas disciplinadoras deste 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 e a segurança desta contratação. 
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14.2. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer cidadão 
poderá solicitar providencias ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

14.2.1. Os questionamentos e solicitação de providencias ao ato convocatório deste Pregão, deverão ser 
enviados via telefone (83) 3356-1117, e-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.com, através de petição 
dirigida ao Pregoeiro subscritor deste Edital, sendo que eventuais impugnações deverão ser 
protocoladas, em origina, no protocolo da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura. 

14.2.2. A autoridade subscritora deste Edital decidirá sobre a petição acima mencionada e responderá 
através de ofício e no prazo de 1 (um) dia útil, sendo que, caso não seja possível resolver a 
impugnação ou questionamentos no prazo, será definida nova data de sessão pública para este 
Pregão ou o mesmo poderá ser julgado prejudicado. 

14.2.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

14.2.4. NÃO SERÃO CONHECIDAS AS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS PROTOCOLADOS FORA DO 
LOCAL PREVISTO NO PREÂMBULO DESTE EDITAL, APRESENTADOS FORA DO PRAZO 
LEGAL E/OU SUBSCRITOS POR REPRESENTANTE NÃO HABILITADO LEGALMENTE OU 
NÃO IDENTIFICADO NO PROCESSO PARA RESPONDER PELO PROPONENTE; 

14.2.5. Os recursos contra decisões do pregoeiro terão efeito suspensivo, na forma do Art. 109 § 2º da Lei 
nº 8.666/93 e o acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.3. Iniciada a sessão pública, os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo 
Pregoeiro, que poderá a seu critério, relevar erros ou omissões formais que não acarretem prejuízos 
para o certame, resguardando-se o interesse público e o dos licitantes presentes. 

14.4. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 
 

14.4.1. – ANEXO I – Termo de Referência; 
14.4.2.  – ANEXO II – Modelo Referencial de Declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos 

de habilitação; 
14.4.3. -  ANEXO III – Modelo Referencial de Declaração formal da empresa de situação regular perante o 

Ministério do Trabalho; 
14.4.4. – ANEXO IV – Modelo Referencial da Declaração assegurando a inexistência de fato impeditiva 

para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
14.4.5. – ANEXO V – Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração/Credenciamento; 
14.4.6.  – ANEXO VI – Minuta do Contrato; 
14.4.7. – ANEXO VII – Modelo Referencial do recibo de retirada do Edital; 
14.4.8. – ANEXO VIII – Modelo Referencial da Proposta de Preços; 
14.4.9. – ANEXO IX – Modelo Referencial da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte. 
 

14.5. Esta licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, sendo o Pregoeiro a autoridade soberana para resolver todas e quaisquer pendencias 
surgidas na Sessão Pública deste pregão, para tanto o Pregoeiro e Equipe de Apoio receberam 
assessorias de terceiros durante a sessão, para orientar, sugerir e aconselhar no correto andamento do 
certame nos ditames da Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

14.6. O Município de Cabaceiras reserva-se o direito de revogar, anular, adquirir no todo ou em 
parte, quando for o caso, ou rejeitar todas as propostas, desde que justificadamente haja conveniência 
administrativa para o caso, em prol do interesse público, nos ditames do Art. 3º da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, obrigando-se os fornecedores ao cumprimento integral de suas propostas, nas 
condições definidas na sessão pública deste Pregão, sem que lhes caiba qualquer direito à reclamação 
e/ou indenização a favor da proponente e sob pena da aplicação do Art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

14.7. A adjudicação do item do objeto deste Edital ao licitante vencedor o obriga ao fornecimento 
integral do mesmo, quando for o caso, nas condições oferecidas, não lhe cabendo direito a qualquer 

mailto:cpl.cabaceiras17@hotmail.com
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ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro 
ou omissão. 

14.8. A participação nesta licitação implica na aceitação das condições ora discorridas, bem como 
em todas as disposições legais que, direta ou indiretamente, venham a incidir neste procedimento. 

14.9. Todos os elementos fornecidos pela PMCAB e que integram o presente Pregão e seus anexos, 
são complementares entre si. 

14.9.1. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro, será considerado como 
especificado e válido. 

14.10. O licitante vencedor deverá adequar sua proposta ao seu lance ou negociação, no prazo 
máximo de 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do Pregão. A não apresentação 
ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na sua desclassificação; 

14.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação e não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Cabaceiras/PB, nos termos da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 

14.12. Todos os horários constantes deste Edital tem como referência o horário local. 
 
 
Cabaceiras/PB, 16 de Abril de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 

Prefeito Constitucional 
 

 
 

___________________________________________ 
JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial 
 
 

Este edital   se    encontra   examinado   e 
Aprovado. Dra. RENATA FELINTO DE 
FARIAS AIRES – Assessora  Jurídica  –  
OAB/PB – 15.921. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

         
                                                                                                                                       

         PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
                   O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 507 de 26.12.2018 

___________________________________________________________________________________________________ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00033/2019  CPL/SEC. ADM/OUTRA 
Pregão Presencial nº 00016/2019 

 

Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

         
                                                                                                                                       

         PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
                   O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio foram designados através da Portaria nº 507 de 26.12.2018 

___________________________________________________________________________________________________ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00033/2019  CPL/SEC. ADM/OUTRA 
Pregão Presencial nº 00016/2019 

 

Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 - Centro - Cabaceiras PB - CEP: 58.480-000 – CNPJ Nº: 08.702.862/0001-78. 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. – OBJETO: 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo para: 
 

Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, em conformidade com as condições e especificações constantes 
no Termo de Referência, Anexo I, desde Edital. 

 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 8 UND Pneu 12.5/80x18 

2 6 UND Pneu 1400/24 10 lonas 

3 4 UND Pneu 17.5/25 12 lonas 

4 8 UND Pneu 19.5/24 

5 8 UND Pneu 175/70 R-13 

6 8 UND Pneu 185/65 R-15 

7 20 UND Pneu 205/75 R-16 

8 42 UND Pneu 215/75- R-17, 5 

9 16 UND Pneu 235/75 R-15 

10 30 UND Pneu 275/80 R-22, 5 

11 12 UND Pneu750/16 

12 4 UND Pneu 18.4/30 10 lonas 

13 60 UND Pneu 175/70 R-14 

14 10 UND Pneu 295/80 R-22.5 

15 6 UND Câmara de ar 12.5 R/18 

16 12 UND Câmara de ar 1400/24 

17 2 UND Câmara de ar 17.5/25 

18 8 UND Câmara de ar 18.4/30 

19 4 UND Câmara de ar 19.5/24 

20 8 UND Câmara de ar 750/16 

21 35 UND Protetor de pneus aro 750/16 

22 8 UND Protetor de pneus aro 24 

 
2. – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 

 
O município de Cabaceiras está localizado no Estado da Paraíba, mais precisamente na microrregião do 

Cariri Oriental e na mesorregião da Borborema. Limita-se ao Norte de Campina Grande, ao Sul com Barra de 
São Miguel e São Domingos do Cariri, ao Leste com Boqueirão e ao Oeste com São João do Cariri. Possui 
uma população de 5.112 habitantes. Sua vegetação é composta de caatinga arbustiva, típica das regiões mais 
áridas do Nordeste, com cactos, arbustos e vegetação típicos como xiquexique, coroa-de-frade, juazeiro, 
umbuzeiro e jurema, entre outras. 

A manutenção e as melhorias das condições sanitárias são indispensáveis para qualidade da saúde 
publica do município de Cabaceiras, proporcionando melhorias na qualidade de vida da população. 
 

3. – CLASSIFICAÇÃO DO BEM: 
 

3.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificação de bem comum, nos termos da Lei nº 10.520, de 
2002 e do Art. 12º do decreto nº 7.174, de 2010. 
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4. – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

 
4.1. O bem será entregue após concretizado todo o processo licitatório nas suas fases para uso imediato. 

 
5. – DA DEFINIÇÃO DO QUANTITATIVO A SER ADQUIRIDO: 

 
5.1. Chegou-se ao quantitativo para o presente certame, aquisição de 100 (cem) tubos de concreto, com 

base na necessidade atual para atender as necessidades da Secretaria de Infra estrutura e serviços 
públicos. 

 
6. – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
6.1. Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta 

da Dotação Orçamentária existentes nas seguintes Secretarias, Departamento e/ou Fundos: Secretaria 
Infra Estrutura E Serviços Públicos. 
 

6.2. Na seguinte dotação:   
 
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 
Unidade Orçamentária: 02.801 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
Programa de Trabalho: 17.512.1003.1020 - Ampliação do Sistema de Esgotamento sanitário. 
 

7. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) Fornecer os bem objeto deste contrato, de forma imediata à solicitação da ordem de fornecimento, de 
acordo com as necessidades da CONTRATANTE, a qual servirá de subsídio para emissão da nota 
fiscal; 

b) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das condições de 
habilitação exigidas para a contratação; 

c) Em havendo necessidade, aceitas os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se fizerem 
indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no Art. 65, 
Parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

d) A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e, ainda: 

e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do bem, de acordo com os Artigos 12, 13, 18 e 
26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente 
licitação; 

g) 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; 

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada. 

i) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

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

 
8. – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO, DO PRAZO DE PAGAMENTO, DA FORMA E 

VIGÊNCIA DO CONTRATO E DAS RETENÇÕES: 
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8.1. O bem será recebido conforme tipo, qualidade, e demais especificações constantes na Proposta 

apresentada, acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 
8.2. O pagamento decorrente do processo licitado será efetivado com a entrega do bem, devidamente 

acompanhada da Nota Fiscal e de todos os laudos exigidos pelo processo, atestada pelo departamento 
responsável, em até 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos referidos. 

8.3. O prazo de vigência da contratação será até o dia 31.12.2019, a partir da data da assinatura do 
contrato, ou da data da retirada da Nota de Empenho, e deve ficar adstrito à vigência do respectivo 
crédito orçamentário, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

8.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no Art. 1º da Lei 
Complementar nº 07 de 02/10/2017 e Lei nº 863 de 02/10/2017. 

8.5. Será retido para o Empreender Cabaceiras o percentual de 1,0% (um por cento) da(s) empresa(s) 
vencedora(s) do certame para compras, obras e serviços, nos termos do Inciso II, do Art. 7º, da 
Lei nº 863/2017. 

 
 

9. – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO: 
 

9.1. A presente aquisição fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e 
vincula-se ao Edital, anexos do Pregão Presencial nº 00016/2019, constante do Processo 
Administrativo 00033/2019, bem como à proposta do FORNECEDOR. 

 
10. – SETOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

 
10.1. A fiscalização e responsabilidade pelo fornecimento do bem ficarão a carga da Secretaria de 

Infra estrutura e serviços públicos, que será responsável pelo atestamento da qualidade e 
especificações do bem entregue. 

 
11. – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONTRATO: 

 
11.1. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a execução deste Contrato serão resolvidos 

pelas partes contratantes de comum acordo, e ainda de acordo com a lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, de forma escrita, por ser a legislação aplicável à execução do presente 
instrumento. 

 
Parágrafo Único – O presente instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta 
delas responsabilizar-se-ão pelo seu integral cumprimento. 
 
 
Cabaceiras/PB, 16 de Abril de 2019. 
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______________________________________________ 
JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS 

Pregoeiro Oficial 
 
OBS.: 
Senhores licitantes: 
 
 Solicitamos que os anexos sejam preenchidos em papel timbrado da empresa sem constar a 
expressão MODELO REFERENCIAL DE. 
 Por favor, não utilize grampos nos documentos, todas as folhas devem estar soltas para serem 
scaneadas. 
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ANEXO II 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB 
Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
Ref. Pregão Presencial nº 00016/2019. 
 
Prezado Pregoeiro: 
 
 A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
___________________, por intermédio do seu representante legal o(a) Senhor(a) 
____________________________________, portador(a) do Registro de Identidade nº ______________, 
expedida pela ___________, pelo presente declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso 
VII do Art. 4º da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os 
requisitos de habilitação exigidos no referido Edital do Pregão Presencial nº 00016/2019. 
 
RESSALVA: 
Apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal e trabalhista, porém, por se tratar de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a documentação no 
prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente da aplicação das sanções 
estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize tempestivamente (    ). 
 
________________________________  
(inserir data e local) 
 
________________________________  
(inserir nome legível do representante legal da empresa, acima do qual deverá ser aposta sua 
assinatura). 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ). 
 
Obs.: Apresentar fora dos envelopes. 
 
 
IMPORTANTE: 
 
ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ VIR SEPARADA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO. 
 
No caso de licitante sem representante credenciado presente na sessão do Pregão (por exemplo, propostas e 
documentação enviadas pelos Correios), a declaração constante deste anexo deverá ser inserida em um 
envelope endereçado ao Município de Cabaceiras/PB, separados dos referidos no item 4.1 do edital, no qual 
constarão o número do Pregão, a data e a hora da abertura, a razão social, CNPJ, e o endereço completo da 
licitante, além da informação de que se trata da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO (Art. 4º, Inciso VII ad Lei nº 10.520/2002).  
A falta do Anexo II no credenciamento desclassificará a(s) licitante(s). 
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ANEXO III 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 

 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB 
Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
 
Ref. Pregão Presencial nº 00016/2019. 
 
Prezado Pregoeiro: 
 
 Declaro com vista ao cumprimento de exigência do Edital do Pregão Presencial nº 00016/2019, por si 
e por seus sucessores e cessionárias, que a empresa ________________________________, (inserir nome, 
endereço) e inscrição no CNPJ (MF) nº ___________________, sob as penas da Lei nº 10.520/2002 e nº 
8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do Art. 27, da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, 
encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
no Inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal. 
 
 
________________________________  
(inserir data e local) 
 
 
________________________________  
(inserir nome legível do representante legal da empresa, acima do qual deverá ser aposta sua 
assinatura). 
 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 
 

Ao  
Município de Cabaceiras/PB 
Senhor Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
 
Ref. Pregão Presencial nº 00016/2019. 
 
Prezado Pregoeiro: 
 
 A empresa ________________________________, CNPJ (MF) nº ___________________, para fins 
de participação no Pregão Presencial nº 00016/2019. 

Declara sob as penas da Lei, que não existem fatos supervenientes, até a presente data, que venham 
a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no Art. 27º, da 
Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

Declaro também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis à execução do 
objeto. 

 
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 
 
 
________________________________  
(inserir data e local) 
 
 
________________________________  
(inserir nome legível do representante legal da empresa, acima do qual deverá ser aposta sua 
assinatura). 
 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
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MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARA O CREDENCIAMENTO 
 
 

Ao 
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor Pregoeiro e equipe de Apoio. 
 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 00016/2019 
 
 
Prezado Pregoeiro: 
 
 
 Pela presente, (razão social, CNPJ, endereço completo com CEP), representada neste ato pelo 
Senhor (nome do responsável da licitante, elencado no contrato social ou documento equivalente, para 
designar procurador), nomeia seu bastante procurador o Senhor (nome completo, documento de 
identificação, CPF), residente e domiciliado (endereço completo com CEP), para representar a referida 
empresa no procedimento licitatório – Pregão Presencial nº 00016/2019 – podendo para tanto formular lances 
verbais, firmar declarações de vontade, manifestar interesse de recorrer, renunciar, suprir incorreções formais, 
assinar atas e Contratos, enfim, desempenhar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente 
mandato. 
 
 
 
________________________________  
(inserir data e local) 
 
 
________________________________  
Outorgante (nome, assinatura com firma reconhecida) 
 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ) 
 
 
Obs.: Apresentar fora dos envelopes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 

MODELO REFERENCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 
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OUTORGANTE: ______________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
(MF) sob o nº _________________________, com sede na Rua ___________________________, nº 
_______, bairro __________________, na cidade de ________________, estado ______________, neste ato 
representado(a) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Senhor(a) ________________________________ 
(nacionalidade, estado civil, profissão), ______________________________ portador(a) do RG nº 
____________, SSP/___ e do CPF nº _________________________, residente e domiciliado na Rua 
___________________________, nº _______, na cidade de ____________________________, Estado 
___________________. 
 
OUTORGADO: Senhor(a) ________________________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), 
______________________, portador(a) do RG nº __________________, SSP/___, e do CPF nº 
___________________, residente e domiciliado na Rua ____________________________, nº _______, na 
cidade de ________________________, estado ________________________. 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representa-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial nº 00016/2019, da Prefeitura Municipal de 
Cabaceiras, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas, 
Contratos e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto á 
desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame. 
 
 
 
________________________________  
(inserir data e local) 
 
 
________________________________  
Outorgante (nome, assinatura com firma reconhecida) 
 
 
Obs.: Apresentar fora dos envelopes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
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CONTRATO Nº _____ /2019, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS 
REPRESENTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABACEIRAS E A EMPRESA _______________, 
NA FORMA ABAIXO: 

 
 
 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES: 
 
De um lado, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS – Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito 
público, com sede à Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 07 – Centro – Cabaceiras PB, CEP 58480-000, inscrita no 
CNPJ (MF) sob o nº 08.702.862/0001-78, doravante denominada CONTRATANTE, representada, neste ato, 
pelo seu titular o Prefeito Constitucional o Senhor TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA, brasileiro, 
casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade Civil nº 2.993.863 – SSP/PB, e do CPF 052.891.034-57, 
residente e domiciliado no sítio Alto da Boa Vista na Zona Rural do município de Cabaceiras PB – CEP 58.480-
000. 
 
 
 
 
Do outro lado, o(a) Senhor(a) ________________________________, (nacionalidade, estado civil, 
profissão), residente e domiciliado a Rua _______________________, nº _____, bairro ____________, na 
cidade de ____________________, portador de Cédula de Identidade Civil nº________ SSP/____, e do CPF 
nº ___________________, representando a empresa __________________, com endereço sito a 
____________________________________, nº ______, bairro _________, Cidade 
______________________, estado ________, CEP ______________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________________, doravante denominada CONTRATADA. 
 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, por meio de seu Pregoeiro Oficial, conforme designação 
através da Portaria nº 507 de 26 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município (FAMUP) 
edição nº 2.001 no dia 26 de dezembro de 2018, página 1 e de sua Equipe de Apoio, e neste ato representada 
pelo seu titular o prefeito, tem por si justo e acordado, celebrar o presente Contrato de Aquisição de Pneus e 
Câmaras de Ar, tendo em vista o Processo Licitatório 00033/2019 doravante referido por processo, em 
consequência da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00016/2019, devidamente homologado pelo 
Prefeito do Município de CABACEIRAS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como 
pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, as quais as partes se sujeitam, inclusive para os 
casos omissos, e ainda mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

1. – CLÁUSULA PRIMERIA – DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO: 
 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa do ramo para: 
 

Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, em conformidade com as condições e especificações constantes 
no Termo de Referência, Anexo I, desde Edital. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 
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1 8 UND Pneu 12.5/80x18  R$ R$ 

2 6 UND Pneu 1400/24 10 lonas  R$ R$ 

3 4 UND Pneu 17.5/25 12 lonas  R$ R$ 

4 8 UND Pneu 19.5/24  R$ R$ 

5 8 UND Pneu 175/70 R-13  R$ R$ 

6 8 UND Pneu 185/65 R-15  R$ R$ 

7 20 UND Pneu 205/75 R-16  R$ R$ 

8 42 UND Pneu 215/75- R-17, 5  R$ R$ 

9 16 UND Pneu 235/75 R-15  R$ R$ 

10 30 UND Pneu 275/80 R-22, 5  R$ R$ 

11 12 UND Pneu750/16  R$ R$ 

12 4 UND Pneu 18.4/30 10 lonas  R$ R$ 

13 60 UND Pneu 175/70 R-14  R$ R$ 

14 10 UND Pneu 295/80 R-22.5  R$ R$ 

15 6 UND Câmara de ar 12.5 R/18  R$ R$ 

16 12 UND Câmara de ar 1400/24  R$ R$ 

17 2 UND Câmara de ar 17.5/25  R$ R$ 

18 8 UND Câmara de ar 18.4/30  R$ R$ 

19 4 UND Câmara de ar 19.5/24  R$ R$ 

20 8 UND Câmara de ar 750/16  R$ R$ 

21 35 UND Protetor de pneus aro 750/16  R$ R$ 

22 8 UND Protetor de pneus aro 24  R$ R$ 

 
1.2. Valor total do Contrato será de: R$ ________ ( ________________________). 

 
 

2. – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO E DAS RETENÇÕES: 

 
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do bem, o valor total de até R$ 

___________ (______________________), observando-se o valor ofertado no certame licitatório, já 
acrescidos de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes, mediante ordem bancária emitida 
em favor da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega da nota fiscal do 
bem e só autorizará a realização do pagamento, se houver por parte do setor requisitante, o necessário 
ATESTO do bem entregue. 
 
Parágrafo Único – O preço será fixado e irreajustável durante a vigência contratual, sendo, porém 
admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, mediante entendimento entre  
as partes, se alteradas as condições de mercado, desde que a CONTRATADA apresente os 
documentos necessários, a exemplo do comunicado do distribuidor e/ou as notas fiscais anteriores e 
posterior ao aumento, mantendo-se, sob qualquer hipótese, o percentual de desconto ofertado no 
certame licitatório, que vigorará a partir da data de ajuizamento do pedido, fundamentado no Art. 65, 
Parágrafo 8, da Lei nº 8.666/93. 
 

2.2. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento da Nota Fiscal ou 
fatura, ou mediante a emissão de Ordem bancária em conta corrente indicada pela CONTRATADA. 
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(OBS.: A nota fiscal deverá estar em conformidade com o Protocolo ICMS nº 42/2009, ou seja, 
deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – Modelo 55). 

2.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa vencedora para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata este item começará a fluir a partir da data de 
apresentação d anota fiscal/fatura, sem imperfeições. 

2.4. O pagamento somente será efetuado mediante: 
 

a) Prova de regularidade coma Fazenda Estadual do domicílio ou sede da empresa através de certidões 
expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão; 

b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, através da 
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de regularidade (certidão) com a Fazenda Federal (Certidão da SRF e Certidão da Dívida Ativa 
– Procuradoria da Fazenda), Certidão Conjunta; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
emitida no site do TST. 

 
2.5. O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da rede 

bancária indicada pela empresa. 
2.5.1. O pagamento será efetivado na conta corrente nº ____ - ___, agência nº _______, do Banco 

________________. (preferencialmente no Banco do Brasil). 
 

2.6. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente e liquidação, qualquer obrigação que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso); 

2.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista no Art. 1º da Lei 
Complementar nº 07 de 02/10/2017 e Lei nº 863 de 02/10/2017. 

2.8. Será retido para o Empreender Cabaceiras 1,0% (um por cento) da(s) empresa(s) vencedora(s) 
do certame para compras, obras e serviços, nos termos do Inciso II, do Art. 7º, da Lei nº 
863/2017. 
 

3. - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA CONTRATUAL: 
 

3.1. O presente Contrato terá validade até o dia 31.12.2019 contados a partir da assinatura do mesmo, 
prazo estimado para o total recebimento do bem, podendo ser prorrogado, conforme termos legais e 
interesse das partes. 
 

4. – CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

4.1. Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta 
da Dotação Orçamentária existentes nas seguintes Secretarias, Departamento e/ou Fundos: Secretaria 
de Infra estrutura e serviços públicos. 
 
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 
Unidade Orçamentária: 02101 - Gabinete do Prefeito. 
Programa de Trabalho: 04.122.2001.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito 
Unidade Orçamentária: 02.201 SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
Programa de Trabalho: 04 122 2001 2003 Desenvolver as Atividades de Administração 
Unidade Orçamentária: 02501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS 
Programa de Trabalho: 12.361.1006.2005 - Desenvolvimento das Atividades do Ensino 
fundamental (MDE). 
Programa de Trabalho: 12 361 1006 2010 Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar. 
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Unidade Orçamentária: 12 365 1006 2012 Desenvolver as Atividades de Educação Infantil 
FUNDEB - Próprios. 
Unidade Orçamentária: 02701 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 
AMBIENTE. 
Programa de Trabalho: 20.122.1009.2040 - Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e 
Meio Ambiente. 
Unidade Orçamentária: 03000 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - 
EMPREENDER CABACEIRAS. 
Programa de Trabalho: 11.122.1013.2052 - Manutenção dos Serviços Administrativos. 
Unidade Orçamentária: 06001 SECREATIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Programa de Trabalho: 10.122.1008.2017 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos 
Próprios). 
Programa de Trabalho: 10.301.1008.2020 - Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica 
(Recursos SUS). 
Programa de Trabalho: 10.302.1008.2022 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS) 
Programa de Trabalho: 10.302.1008.2025 - Desenvolver as Ações do Bloco Vigilância Sanitária 
BLVGS (Rec. Próprios). 
Unidade Orçamentária: 07001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNIC. 
DE DESENV. SOCIAL. 
Programa de Trabalho: 08.122.1011.2029 - Desenvolver as Atividades Secretaria de 
Desenvolvimento Social. 
Programa de Trabalho: 08.243.1011.2031 - Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básica 
(SCFV / PBF / CRAS). 
Unidade Orçamentária: 02.801 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 
Programa de Trabalho: 15 122 1003 2035 Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços 
Públicos. 
Natureza da Despesa: 36.90.30.99 - Material de Consumo. 
 

 
5. – CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

 
5.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 
a) Atentar para que durante a vigência do presente Contrato, seja mantida a situação de regularidade 

relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da 
CONTRATADA, bem assim a sua compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

b) Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 
c) Exercer a fiscalização do fornecimento através da Secretaria requisitante, ou por servidor designado. 

 
 

6. – CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

6.1. Constitui obrigação da CONTRATADA, além das contidas no Termo de Referência e de outras 
previstas em decorrência deste instrumento: 
 

a) A responsabilidade pelas informações e documentação é de total responsabilidade da CONTRATADA, 
a omissão e apresentação de documentos que não corresponda com a verdade, terá o Contrato 
cancelado no ato e a CONTRATADA será punida de acordo com a Lei; 

b) Todos os encargos trabalhistas que por ventura seja alegado ela CONTRATADA não gerarão nenhum 
vínculo empregatício para a CONTRATANTE, ficando desta forma as responsabilidades 
exclusivamente para a CONTRATADA; 
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c) A CONTRATADA se obriga a garantir, durante a execução deste Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação estipuladas no Processo Licitatório 00030/2019, modalidade Pregão 
Presencial nº 00016/2019, em compatibilidade com todas as obrigações por ela assumidas; 

d) Manter sigilo sobre qualquer dado, informação ou documentos da CONTRATANTE de que venha a ter 
conhecimento ou que lhe venha a ser confiado, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, relatar 
ou reproduzir sob as penas da Lei; 

e) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do 
Contrato; 

f) Prestar imediatamente os esclarecimentos que a CONTRATANTE solicitar; 
g) Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à entrega do 

bem contratado; 
h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não 

previsto neste, resultante da execução do Contrato; 
i) Responder pelos danos causados diretamente à PMCAB ou a terceiros decorrente de sua culpa ou de 

dolo na execução do Contrato; 
j) Assumir inteira responsabilidade sobre os impostos, taxas, transportes, emolumentos, seguros ou 

outros que decorram direta ou indiretamente do bem fornecido, contribuições e obrigações sociais 
trabalhistas, previdenciárias e demais encargos cabíveis; 

k) Entregar o bem de acordo com a solicitação da Secretaria requisitante, de conformidade com o Anexo 
I – Termo de Referência do Processo Licitatório 00033/2019 – Pregão Presencial nº 00016/2019; 

l) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões no quantitativo que se fizer 
indispensável, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no Art. 65, 
Parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 
7. – CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESILIÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pela superveniência de fatos ou edições de normas legais 

ou regulamentares, de ordem superior, que o torne materialmente inexequível.  
Poderá também ser alterado, mediante termo aditivo, desde que haja concordância das partes, 
conforme disposto nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
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 deste Contrato poderá ser: 
 
a) Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos Incisos I 

a XII e XVII do Art. 78 da Lei acima mencionada, notificando-se a CONTRATADA coma a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a 
termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE, ou 

b) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
Parágrafo Terceiro: A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada pelo Secretário requisitante ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso 
prévio de 30 (trinta) dias daquele que se desinteressar. 
 

7.2. RESCISÃO – A inexecução total ou parcial de Contrato enseja sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos dos Artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, ou 
ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias daquele que se 
desinteressar. 

7.3. A CONTRATANTE poderá ainda, considerar rescindido o Contrato, de pleno direito, 
independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, 
seja obrigada a pagamento de indenização, multa ou ônus de qualquer natureza, se a CONTRATADA: 
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7.3.1. Ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
7.3.2. Deixar de entregar o bem deste Contrato por prazo superior a 5 (cinco) dias úteis, ultrapassados 

dos prazos previstos no Termo de Referência; 
7.3.3. Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade; 
7.3.4. Incidir em recuperação judicial ou extrajudicial; 
7.3.5. Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se; 
7.3.6. Infringir qualquer outra disposição do Contrato. 

 
8. – CLÁUSULA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO: 

 
8.1. Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os termos da legislação 

sobre contratos públicos, os seguintes documentos: 
8.2. O Edital pertinente ao Pregão Presencial nº 00016/2019 e o Anexo I (Termo de Referência); 
8.3. Proposta da CONTRATADA; 
8.4. Ata da Sessão da Licitação. 

 
9. – CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: 

 
9.1. Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, a CONTRATADA ficará sujeita a 

penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, ser conduzido pelo órgão de 
administração da CONTRATNTE, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 

9.2. Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o 30º (trigésimo) dia, na entrega do bem, incidente 
sobre a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitação de entrega do bem 
encaminhada pela Administração. 

9.3. Multa de 10% (dez por centos) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 (trinta) dias, ou 
mais, de atraso. 

9.4. Suspensão de participar e contratar com o Município de CABACEIRAS/PB e autarquias vinculadas por 
um período de até 5 (cinco) anos. 

9.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o 
Município. 

 
Parágrafo Único – Os valores resultantes da aplicação das multas serão descontados de eventuais 
pagamentos devidos à CONTRATADA, ou cobrados pela via administrativa, ou, ainda, se não atendido, 
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
devendo ser recolhido no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da 
comunicação. 
 
10. – CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE: 

 
10.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o 

fornecimento do bem, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja 
a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre referido 
fornecimento, diretamente, pelo servidor designado pela CONTRATANTE. 

 
11. -  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

 
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

que se fizerem necessários no fornecimento do bem, objeto deste Contrato, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, em observância ao Art. 65, Parágrafo 1º, da Lei nº 
8.666/93. As supressões acima deste percentual poderão ocorrer mediante acordo entre as partes. 
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12. – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO 
CONTRATO: 

 
12.1. E, conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente 

Contrato será publicado na Imprensa Oficial do Município. 
 

12.2. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a execução deste Contrato serão resolvidos 
pelas partes contratantes de comum acordo, e ainda de acordo com a Lei nº 8.666/93  
e suas alterações posteriores, de forma escrita, por ser a legislação aplicável à execução do presente 
instrumento. 

 
Parágrafo Único – O presente instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na 
falta delas responsabilizar-se-ão pelo seu integral cumprimento. 
 
13. – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: 

 
13.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de Cabaceiras, Estado da 

Paraíba, como o legítimo para dirimir quaisquer dúvidas provindas do presente instrumento, com 
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

13.2. E por estarem assim justas e contratadas, as partes aqui presentes, assinam este instrumento 
em 2 (duas) vias de igual teor para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas 
presenciadas abaixo. 

 
 
 
Cabaceiras/PB, ____ de _________ de 2019. 
 

 
_______________________________________________ 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito do Município 

Contratante 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Empresa tal 
Fulano de Tal 
Contratada 

 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 

1. ______________________________  
Nome: 
CPF: 
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2. _______________________________  
Nome: 
CPF: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO VII 
 
 

MODELO REFERENCIAL DE RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 
 
 

Ao 
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor Pregoeiro e equipe de Apoio. 
 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 00016/2019 
 
 
Prezado Pregoeiro: 
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 Razão Social: _____________________________, CNPJ nº ____________________, endereço: 
_____________________________, e-mail: __________________________________, cidade: 
____________________________, Estado: ___________________, Telefone: ______________, Fax: 
____________________, Pessoa para contato: ________________________. 
  
 Recebemos cópia do Edital através de PEN DRIVE ou CÓPIA quando da nossa visita ao setor de 
Licitações nesta data, para receber o Edital do Pregão Presencial nº 00016/2019. 
 
 
 
________________________________  
(inserir data e local) 
 
 
________________________________  
(inserir nome legível do representante legal da empresa, acima do qual deverá ser aposta sua 
assinatura). 
 
 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ) 
 
 
Obs.: A não remessa deste recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

MODELO REFERENCIAL DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 

Ao 
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor Pregoeiro e equipe de Apoio. 
 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 00016/2019 
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Prezado Pregoeiro: 
 
 Conforme consta do Edital do Pregão Presencial nº 00016/2019 apresento abaixo o valor de minha 
proposta de preços para: 
 

Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, em conformidade com as condições e especificações 
constantes no Termo de Referência, Anexo I, desde Edital. 
 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

1 8 UND Pneu 12.5/80x18  R$ R$ 

2 6 UND Pneu 1400/24 10 lonas  R$ R$ 

3 4 UND Pneu 17.5/25 12 lonas  R$ R$ 

4 8 UND Pneu 19.5/24  R$ R$ 

5 8 UND Pneu 175/70 R-13  R$ R$ 

6 8 UND Pneu 185/65 R-15  R$ R$ 

7 20 UND Pneu 205/75 R-16  R$ R$ 

8 42 UND Pneu 215/75- R-17, 5  R$ R$ 

9 16 UND Pneu 235/75 R-15  R$ R$ 

10 30 UND Pneu 275/80 R-22, 5  R$ R$ 

11 12 UND Pneu750/16  R$ R$ 

12 4 UND Pneu 18.4/30 10 lonas  R$ R$ 

13 60 UND Pneu 175/70 R-14  R$ R$ 

14 10 UND Pneu 295/80 R-22.5  R$ R$ 

15 6 UND Câmara de ar 12.5 R/18  R$ R$ 

16 12 UND Câmara de ar 1400/24  R$ R$ 

17 2 UND Câmara de ar 17.5/25  R$ R$ 

18 8 UND Câmara de ar 18.4/30  R$ R$ 

19 4 UND Câmara de ar 19.5/24  R$ R$ 

20 8 UND Câmara de ar 750/16  R$ R$ 

21 35 UND Protetor de pneus aro 750/16  R$ R$ 

22 8 UND Protetor de pneus aro 24  R$ R$ 

 
Valor Total da Proposta: R$ _______ (___________________________________). 
 
Prazo da proposta 60 (sessenta) dias. 
 
Que o conteúdo da proposta Prazo da proposta apresentada para participar do Processo Administrativo 
00033/2019 na modalidade Pregão Presencial nº 00016/2019 não foi, no todo  
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 
ou de outras pessoas antes da abertura oficial das propostas; e 

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 Declaro que concordo com todas as cláusulas constantes no Edital do Pregão Presencial nº 
00016/2019. 
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________________________________  
(inserir data e local) 
 
 
 
________________________________  
(inserir nome legível do representante legal da empresa, acima do qual deverá ser aposta sua 
assinatura). 
 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX 
 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Ao 
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor Pregoeiro e equipe de Apoio. 
 
Ref.: Pregão Presencial nº 00016/2019 
 
 A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº ____________,por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Senhor(a) ________________________________, portador(a) do registro de 
Identidade nº ____________, expedido pela _______  e do CPF nº ________________, abaixo assinado, para 
fins de participação no certame licitatório supracitado, declara expressamente, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob a apenas da lei que está enquadrada como: 
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(   ) 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. 
 Conforme definido no Capítulo II da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 com nova redação dada 
pela Lei Complementar nº 147, de 07/08/2014 podendo, para tanto, usufruir do tratamento diferenciado e 
favorecido em licitações conforme o Capítulo V – “Do Acesso aos Mercados”, daquele corpo normativo, na 
forma prevista no respectivo Edital. 
 
___________________________  
(inserir data e local) 
 
________________________________  
(inserir nome legível do representante legal da empresa e do contador com registro no CRC, acima do 
qual deverá ser aposta sua assinatura). 
 
(Papel timbrado da empresa onde possa verificar o endereço completo da empresa, telefone, e-mail e 
CNPJ). 
 
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa (  ). 
 
Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes nº 1 e 2, porém, fora dos 
mesmos, pelas empresas que pretendem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 


