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MINUTA/EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2019  
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME 
PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO DADA 
PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014. 

 
NÃO USE GRAMPOS NOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO E PROPOSTA 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 de seu Pregoeiro Oficial, designado através da Portaria nº 506 de 26 de dezembro de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Município, na edição nº 2.001 do dia 27 de dezembro de 2018 pagina 2, e de 
sua equipe de apoio, e atendendo a solicitação constante na comunicação interna nº _____/2019, oriunda 
da Secretaria de Saúde, 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 por Item Exclusivo para ME e EPP” ou na mesma hora do primeiro dia 
útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala de licitações localizada no 
Telecentro Comunitário Abílio Cavalcante vizinho a sede da Prefeitura situado na 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. 
 
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 E REGIME:  
REGÊNCIA: Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 007/2006 e pela 
Lei Complementar nº 123/2006 com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147/ 2014. 
Somente poderão participar do presente processo empresas enquadradas como ME e EPP conforme Lei 
Complementar nº 123/2006 com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014 sendo assim 
EXCLUSIVO. 
 
MODALIDADE: Pregão Presencial; 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço; 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Itens no lote; 
REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria de Saúde, Ação Rural e Ação Social e outras; 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da entrega dos 
envelopes; 
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DATA, HORA E LOCAL DO CREDENCIAMENTO: 19/06/2019, às 13h00min, 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: 19/06/2019, às 13h00min, (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 horários acima 
descritos. 
 
1. - DO OBJETO: 
 
1.1. - A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ALUGUEL DE 
VEÍCULOS PARA REALIZAR VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO TRANSPORTANDO 
PESSOAS CARENTES E SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, AÇÃO RURAL E AÇÃO 
SOCIAL, conforme consta nos 04 lotes.  
 
LOTE I. – Locação de 27 (vinte e sete) veículos com o combustível, motorista e manutenção por contra do 
Contratado, para realizar viagens a serviços da Secretaria de Saúde no transporte de funcionários, dos 
profissionais da Saúde, pessoas carentes da Zona Rural para a sede do município, viagens para Boqueirão, 
Queimadas, Campina Grande, João Pessoa e transporte das equipes do PSF II e III, conforme consta abaixo. 
 
LOTE II. – Locação de 01 (um) veículo com combustível, motorista e manutenção por conta do Contratado, 
para realizar viagens a serviços da Secretaria Municipal de Ação Social no transporte do pessoal do 
PROJOVEM, da sede do município para o Distrito de Ribeira, Sítio Alto Fechado e Assentamento Serrado 
monte, conforme consta abaixo. 
 
LOTE III. – Locação de 01 (um) veículo com combustível, motorista e manutenção por conta do Contratado, 
para realizar viagens a serviços da Secretaria de Ação Social no transporte de funcionários da sede do 
município para Campina Grande, conforme consta abaixo. 
 
LOTE IV. – Locação de 01 (um) veículo com combustível, motorista e manutenção por conta do Contratado, 
para realizar viagens a serviços da Secretaria de Ação Rural no transporte de funcionários da sede do 
município para diversas comunidades, conforme consta abaixo. 
 
1.1.1. – No quadro abaixo já informamos o valor máximo por viagens para cada tipo de veículos e 

localidades que foi fixado pelo Decreto nº 145 de 29/04/2019, onde fica estabelecido o valor máximo 
por viagens em cada item nos 04 lotes. 

 
LOTE I: Para locar 27(vinte e sete veículos. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL DE 
VIAGENS  

VALOR 
UNITÁRIO 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 10 
Viagens por mês da sede do município até João Pessoa 
com pacientes para realizar consultas e exames atendendo 
a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

60 308,00 

2 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do sítio Tanques, 
Macambira e Algodoais até Campina Grande, com 
pacientes para realizar consultas e exames atendendo a 

 
PASSEIO 

120 145,00 
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Secretaria de Saúde. 

3 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Distrito da Ribeira a 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

4 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Curral de 
Baixo II até Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde.  

 
PASSEIO 

120 145,00 

5 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Curral de 
Baixo até Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

6 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Santa Catarina 
a Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

7 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Poço 
Comprido a Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

8 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Santa Cruz a 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

9 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Alto da Boa 
Vista e Pelo sinal a Campina Grande com pacientes para 
realizar consultas e exames atendendo a Secretaria de 
Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

10 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Alto Fechado e 
Jerimum a Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

11 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio João Nunes até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 145,00 

12 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Forquilha até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 145,00 

13 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Cacimbas até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

14 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Tapera até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

15 Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20  120 145,00 
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Viagens por mês da comunidade do Assentamento Serra 
do Monte a Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 

16 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio São Francisco 
até Campina Grande com pacientes para realizar consultas 
e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

17 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande 
transportando crianças especiais para o CAPS e clinica de 
reabilitar atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 131,00 

18 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande 
transportando crianças especiais para a APAE atendendo a 
Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 131,00 

19 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens por mês da sede do Município até Campina 
Grande com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 72 131,00 

20 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande com 
pacientes para realizar hemodiálise atendendo a 
Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 131,00 

21 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Distrito da Ribeira a 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 114,00 

22 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Viração a 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 114,00 

23 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Cedro a 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 114,00 

24 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens a tarde por mês da sede do município até 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 72 98,00 

25 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens a manhã por mês da sede do município até 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 98,00 

26 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês com a equipe do PSF II da sede do 
município até Ribeira, e outra viagem com visita dos 
médicos da Ribeira para os sítios onde vai ter atendimento 
médico atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 68,00 

27 
Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês com a equipe do PSF III da sede do 
município até o Sítio Serra do Monte, e outra viagem com 

PASSEIO 120 68,00 
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visita dos médicos da Serra do Monte para os sítios onde 
vai ter atendimento médico atendendo a Secretaria de 
Saúde. 

 
LOTE II: Para locar 01 (um) veículo. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE KM 

VALOR 
MÁXIMO 
POR KM 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar 
até 12 Viagens por mês com a equipe do PROJOVEM 
da sede do município para o Distrito de Ribeira, Sitio 
Alto Fechado e Assentamento Serra do monte 
percorrendo 90 km ida e volta, atendendo a Secretária 
de Ação Social. 

PASSEIO 1080 0,98 

 
LOTE III: Para locar 01 (um) veículo. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE 

VIAGENS  

VALOR 
MÁXIMO 
POR MÊS 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar 
até 20 Viagens por mês da sede para Campina 
Grande transportando a equipe de profissionais da 
Secretaria de Ação Social. 

PASSEIO 120 131,00 

 
LOTE IV: Para locar 01 (um) veículo. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE KM 

VALOR 
MÁXIMO 
POR KM 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens por mês com a equipe da Secretaria de Ação Rural 
da sede do município para as diversas comunidades da Zona 
Rural do Município, percorrendo até 70 km ida e volta. 

PASSEIO 840 0,98 

 
 

2. - DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
2.1. - O valor global Máximo estimado dos serviços de acordo com os valores fixados pelo Decreto nº 

127/2019 é de R$ 429.849,60 (Quatrocentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e nove reais e 
sessenta centavos). 

 
2.2. - Os recursos financeiros para fazer face às despesas decorrentes da presente licitação correrão 

à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:  
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Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 
 
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: 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: 10.302.1008.2021 - Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos 
Proprios) 
Programa de Trabalho: 10.302.1008.2028 - Desenv. Ações de outros Programas SUS. 
 
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. 
Natureza da Despesa: 33.90.39 - Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. 
 
 

3. - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

 
3.1. - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 

a) - O credenciamento dos interessados; 
b) - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; 
c) - A abertura dos envelopes das propostas de preços, seu exame e classificação dos proponentes; 
d) - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou lance de menor preço; 
e) - Abertura do envelope de Habilitação do licitante ofertante da melhor proposta; 
f) - A adjudicação da proposta de menor preço; 
g) - A elaboração de ata; 
h) - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 
i) - O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; 
j) - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, 
visando à homologação e a contratação. 
 

4. - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 

 
4.1. - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

desta licitação e que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no item 8 deste Edital. 
4.2. - É vedada, na presente licitação, a participação de: 

a) Empresas reunidas em consórcios, qualquer que seja sua forma de constituição; 
b) Empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal; 
c) Empresas excluídas do SICAF; 
d) Empresas cujos dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com 
a CONTRATANTE, respeitando o disposto no inciso III, do Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações posteriores, e Pessoas Jurídicas das quais participem membros ou servidores 
desta Prefeitura como sócios, gerentes ou diretores; 
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e) Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; e 
f) Pessoas físicas. 
g) Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 
h) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum; 

 

5. - DO CREDENCIAMENTO: 

 
5.1. - 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 
sociedades 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, o instrumento de procuração pública ou particular com firma 
reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno 
atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, 
que comprovem os poderes do mandante para a outorga. 
 

5.2. - O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

 
5.3. - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa credenciada. 
 
5.4. - As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum dos 

documentos referidos no subitem 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de interposição de 
recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame.  

 
Será considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços (Envelope nº 1). 
 

5.5. - A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação, 
além dos documentos citados nos subitens 5.1 e 5.2, e dos mencionados nos subitens 8.4.1 a 8.4.4, da 
seguinte documentação: 

 
I - Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9.317/96: 

 
a) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
b) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 
Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
c) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 
II - Empresas não optante pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei Federal nº 
9.317/96: 
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a) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06. 
 

5.6. - Se tratando de MEI, para o credenciamento o mesmo deve apresentar apenas cópia do RG e 
o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual e os anexos exigidos no credenciamento por fora 
dos envelopes, e todos os documentos solicitados no item 8.8, letras “a até i” no envelope de habilitação, 
sob pena de ser inabilitado. 
 

6. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DOS DOCUMENTOS: 

 
6.1. - O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

podendo utilizar como modelo o estabelecido no anexo V deste Edital (Declaração de Atendimento aos 
Requisitos de Habilitação). 

6.2. - A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 5 poderá elaborar a referida 
declaração no início da sessão. 

6.3. - Os envelopes, respectivamente, contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO serão recebidos no endereço, data e horário mencionados no preâmbulo deste Edital, em 
sessão pública de processamento do Pregão Presencial, após o credenciamento dos interessados que se 
apresentarem para participar do certame. 

6.4. - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 02 (dois) 
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
 

 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019 
DIA 19/06/2019 AS 09H00 

 [Razão social da empresa licitante]. 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]. 

 
ROTA Nº _____ 

 

 
 

 
ENVELOPE Nº 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00041/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019 
DIA 19/06/2019 AS 09H00 

 [Razão social da empresa licitante]. 
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]. 

 
ROTA Nº _____ 

 
 

7. - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - ENVELOPES Nº 1: 

 
7.1. - A proposta de preços deverá ser apresentada em uma única via, emitida por computador ou 

datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com 
folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal e/ou procurador do licitante. 

7.2. - A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, CEP, número de telefone e fax; 
b) Número do Processo Administrativo e do Pregão Presencial; 
c) Descrição dos serviços, que deveram atender ao disposto no anexo I - Termo de 
Referência, deste Edital de Pregão. 
d) Preço unitário em real, expresso em algarismo arábico e por extenso. Prevalecerá nos 
casos de divergência entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor ofertado por 
extenso, sendo admitida até 02 (duas) casas decimais após a vírgula (R$ 0,00); 
e) Os preços são fixos e irreajustáveis; 
f) Conter declaração, assinada pelo representante legal ou procurador do licitante, de que 
estão inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os 
tributos, taxas, custos de manutenção preventiva, conforme discriminado no anexo I - Termo 
de Referência, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mão de obra, e quaisquer 
outros serviços de despesas, que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, 
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado; 
g) Conter prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados 
da data de entrega dos envelopes de proposta de preços e documentação. 
h) A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e nos seus anexos. 

 
7.3. - Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados 

na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 
7.4. - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

da proposta, ou seja, no mínimo 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMCAB, este poderá 
solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

7.5. - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, 
ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão 
avaliadas pela autoridade competente da PMCAB. 

7.6. - Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou multiplicação. 
7.7. - A falta da rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião 

de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim; e 
7.8. - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do envelope “Documentos de Habilitação”. 
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8. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPES Nº 2: 

 
8.1. - As empresas poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos do 
procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recursos. 

8.2. - Os documentos exigidos nos subitens a seguir poderão 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 as 11h30, do dia útil anterior à data marcada para 
sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação. As 
cópias reprográficas ficarão retidas no processo; 

8.2.1. - Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas 
da primeira à última folha, preferencialmente numeradas, na ordem solicitada, de modo a 
refletir o seu número exato; 

 
8.3. - O documento emitido via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no 
documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão.  
 

8.3.1. - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação; 
8.3.2. - Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 
8.4. - Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

 
8.4.1. - A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

 
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor (entende-se como em vigor a apresentação do 
documento em sua primeira versão, com todas as suas alterações 
posteriores, caso tenha havido, ou sua versão consolidada), devidamente 
registrado, onde se possa identificar o administrador, e no caso de sociedade 
por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; 
 

b) Declaração do licitante de não possuir em seu quadro de funcionários, 
empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigosos ou 
insalubres e menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do disposto no Art. 
7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, conforme Art. 27º, V, da Lei nº 
8.666/93); 
 

c) Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações 
exigidas nas alíneas: “c” e “d” deste subitem 8.4.1 tem poderes para praticar tais atos. 

 
8.4.2. - A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
b) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede da licitante (CND MUNICIPAL);  
c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (ou equivalente) da sede da licitante 
(CND ESTADUAL);  
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d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União (CND FEDERAL);  
e) Certidão Negativa Débitos (CND) para com o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS (CND DO INSS *);  
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS 
(CRF CEF);  
g) 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 (CNDT).  

(*) Obs.: De acordo com a portaria MF Nº358, 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 
Débito Federal 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.  

 
8.4.2.1. - Os documentos referenciados no subitem 8.4.1 “a” não precisarão constar 
do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento neste Pregão; 
 

8.4.3. - Qualificação Econômico-Financeira:  
a) Certidão Negativa de Falências, Concordatas ou Execução Patrimonial expedida 
pelo Poder Judiciário da sede da licitante, valida no dia do julgamento. 

 
8.5. - A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 

 
a) 01 (um) atestado (declaração) de capacidade técnica, ou mais, expedido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove (m) que a licitante esta fornecendo 
ou forneceu objeto compatível com o da presente licitação.  
8.5.1. - Apresentar cópia do documento do veículo, bem como, da carteira nacional de 
habilitação do motorista do veículo a ser locado de acordo com a classificação permitida 
para cada veículo; 
8.5.2. - Os veículos em que os documentos não estejam em nome do Contratado (MEI) 
ou da empresa (MPE), o (a) mesmo (a) terá um prazo de 90 (noventa) dias para efetuar 
a transferência junto ao DETRAN e apresentar os documentos para ao Secretário de 
Educação, sob pena, de ter o contrato reincidido. 

 
8.6. - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 

8.6.1. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, 
às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
8.6.2. - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6.1, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81º da Lei nº 
8.666/93, e suas alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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8.7. - Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente, 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observado ainda o que segue: 
 

a) Se a proponente for à matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) Se a proponente for à 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; 

Obs.:  
 

1) Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos neste Edital; 

 
2) 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. 

8.8. - Para habilitação das empresas enquadradas como Microempreendedor Individual (MEI) 
serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

 
a) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; 
b) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c) Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (inclusive Certidão 
Negativa de Dívida Ativa da União, unificada ou não), conjunta dentro do prazo de validade; 
d) Certificado que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, dentro do prazo de validade; 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa CNTD; 
g) Cópia do RG e CPF; 
h) Cópia da carteira nacional de habilitação do motorista com a classificação compatível para dirigir o 
veículo destinado ao transporte de estudantes; 
i) Documentos do veículo devidamente emplacados de acordo com o final da placa. 
 

      8.9 - 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 conferência ou publicação 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 Documentos de Habilitação. 

8.9.1. - A documentação só será autenticada pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio em até 30 (trinta) 
minutos antes do credenciamento das empresas licitantes. 
8.9.2. - 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. 

 

9. - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 
9.1. - No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de processamento 

deste Pregão Presencial, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
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9.2. - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos licitantes, dando-se 
início ao recebimento dos envelopes. 

9.3. - Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro, em envelopes separados, a 
Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 1) para cada lote e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 2). 

9.4. - Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua 
conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes legais das empresas, que 
estiverem presentes à sessão. 

9.5. - Após a análise das propostas, com auxílio da equipe de apoio, o Pregoeiro, com base nos Art. 
44º, parágrafo 2º e 3º, e 48º. Incisos I e II da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, desclassificarão 
as propostas que: 

a) Não atendam às exigências contidas neste ato convocatório; 
b) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e seus 
anexos; 
c) Não contenham descrição detalhada do que estiver sendo proposto; 
d) Apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou, ainda excessivamente ou 
manifestadamente inexequíveis, sendo facultado à Administração o direito de, em caso de 
dúvidas, exigir do licitante a comprovação de exequibilidade dos preços propostos, como 
condição de aceitação da proposta; 
e) Não contenham preço unitário em real. 

9.6. - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas que conduziram ao valor total de cada item orçado, procedendo-se às correções no caso de 
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 
para apuração do valor da proposta. 

9.7. - Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por 
itens do lote. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 

a) Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquele; 
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). 
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes; 
c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da 
sequencia de lances, com a participação de todas as licitantes. 

9.8. - Os lances ofertados deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço por itens do lote, observado o limite a ser estabelecido, se necessário, pelo 
pregoeiro na sessão. 

9.9. - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances; 

9.10. - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas das Empresas licitantes que 
efetuaram lances; 

9.11. - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 
preço. 

9.12. - Caso o Pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião 
em qualquer fase a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos 
apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que deveria constar inicialmente, devendo proceder ao registro em ata, da 
suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos. 

9.13. - Considerada aceitável a oferta de menor preço por itens do lote, será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação de seu autor. 
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9.14. - A verificação da habilitação poderá ser certificada pelo Pregoeiro, devendo ser anexados aos 
autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada; 

9.15. - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos 
de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

9.16. - Se o licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente 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 do (s) item 
(ns) ofertado (s); 

9.17. - Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. 

9.18. - Ultrapassada a fase de análise das Propostas de Preços e abertos os envelopes contendo a 
Documentação de Habilitação, não caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a 
proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

9.19. - Após o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada ata de reunião, para 
assentamento de fatos relevantes que ocorreram que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e 
pelos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes presentes. 

9.20. - Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes 
deverá constar em ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a 
sessão respectiva que não tiverem registro na referida ata. 

9.21. - Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será 
habilitado e declarado vencedor do(s) item (ns) ofertado(s); 

9.22. - Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, o Pregoeiro 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, nos termos do Art. 48º, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da 
desclassificação ou inabilitação. 
 

10. - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

 
10.1. - Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a classificação final dos preços 

propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de uma microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

10.2. - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor 
preço. 

10.3. - Para efeito do disposto no Art. 44º da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

10.3.1. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, devendo tal 
proposta ser registrada, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
10.3.2. - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I do caput do Art. 45º da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do Art. 44º da Lei 
Complementar nº 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
10.3.3. - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do Art. 44º 
da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá usar do direito de preferência. 
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10.3.4. - O direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte será 
instaurado após o encerramento da etapa de lances e antes da fase de negociação. 
10.3.5. - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do Art. 44º da Lei 
Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 
10.3.6. - O disposto no Art. 44º da Lei Complementar nº 123/2006, somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

10.4. - As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida, conforme item 8, para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, na forma do Art. 43º da Lei Complementar 
nº 123/2006. 

10.4.1. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou 
instrumentos que o substitua. 
10.4.2. - A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no Art. 81º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 

 

11. - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 
11.1. - No final da sessão e após ter sido declarado o vencedor, o licitante que tiver a pretensão de 

recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo 
de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

11.2. - A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: 
a) decadência do direito de recurso; 
b) adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor; e 
c) encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

11.3. - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente. 

11.4. - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 

11.5. - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. - Os recursos deverão ser entregues no prazo legal, na Comissão Permanente de Licitação, 
localizada na Rua Cel. Manoel Maracajá, 07.  Centro - Cabaceiras/PB, de segunda à sexta-feira, das 09h30 
às 12h30 (horário local). 

11.7. - Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 

12. - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
12.1. - Os serviços serão prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do município, 

conforme o roteiro das viagens previamente determinadas pela Secretaria de Educação, Cultura e Desportos 
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podendo ser modificado de acordo com algum fato excepcional que por ventura venha ocorrer, mediante 
autorização expressa da Secretária de Educação, o item 12 do lote I ficou reservado para o transporte de 
universitários. 
 

13. - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E DAS RETENÇÕES: 

 
13.1. - Os preços apresentados nas propostas serão fixos e irreajustáveis, conforme legislação 

em vigor. 
13.2. - 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 (is) deverá (ao) ser emitidas acompanhadas das CNDs indicadas no item 13.3). 
  13.3. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à licitante 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.  

13.4. - 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 (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, emitida no site do TST (CNDT).  

  13.5. - O pagamento será efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da 
rede bancária indicada pelo licitante. 
  13.6. - 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).  

13.7. 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. 

13.8. 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. 
 

14. - DA FISCALIZAÇÃO, DA VIGÊNCIA, DA ALTERAÇÃO, DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

 
14.1. - Os serviços prestados serão fiscalizados pela Secretaria requisitante desta PMCAB, que 

registrará os acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as 
falhas identificadas, ou ainda, a recusa do licitante vencedor em saná-las no prazo de até 48 horas (quarenta 
e oito) horas. 

14.2. - O presente termo contratual terá vigência até 31.12.2019 e iniciar-se-á a partir da assinatura 
do referido termo, podendo ser prorrogado com base no Art. 57º da Lei nº 8.666/93. 

14.3. - O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos nos Arts. 57º e 65º da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse da Prefeitura, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 
este Pregão. 

14.4. - No interesse da Prefeitura, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Art. 65º parágrafo 1 e 2 da Lei 
nº 8.666/93; 
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14.4.1. - A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; e 
14.4.2. - Nenhum acréscimo ou supressões poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

15. - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DO ADIANTAMENTO: 

 
15.1. - O pagamento referente à prestação dos serviços constante do anexo I - Termo de Referência 

será efetuado de forma parcelada (mensal). 
15.2. - O pagamento estará condicionado à aceitação e aprovação pela Subsecretaria de 

Administração, de acordo com o constante do anexo I - Termo de Referência deste PREGÃO PRESENCIAL. 
 

16. - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
16.1. - Os serviços objeto do processo serão prestados de acordo com o constante do anexo I - 

Termo de Referência deste PREGÃO PRESENCIAL. 
 

17. - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 
17.1. - O licitante vencedor deverá prestar os serviços dentro do prazo determinado pela Secretaria 

requisitante. 
17.2. - Os serviços objeto da licitação serão recebidos, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com a especificação e respectiva descrição técnica estabelecidos, e de acordo com o 
estabelecido no Art. 73º e parágrafos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, após a verificação 
acima mencionada. 
 

18. - DA CLÁUSULA PENAL: 

 
18.1. - O descumprimento total ou parcial de qualquer obrigação assumida no presente instrumento, 

além de configurar motivo para a rescisão, enseja, à parte inadimplente, o pagamento de pena contratual, 
cujo objetivo é compelir o cumprimento e prefixar o ressarcimento de perdas e danos ocorridos em razão do 
inadimplemento da obrigação, equivalente a: 

a) 50% (cinquenta por cento) do valor global da avença para as hipóteses de inadimplemento 
total da obrigação - cláusula penal compensatória; 
b) 10% (dez por cento) do valor global da avença para as hipóteses de inadimplemento 
parcial de qualquer obrigação - cláusula penal moratória. 

 
18.2. - Caso o prejuízo seja maior do que o fixado no caput, a parte prejudicada deverá comprovar e 

exigir a sua suplementação. 
18.3. - A Cláusula Penal ora estipulada funciona como presunção de existência de prejuízo e prefixa 

o valor da indenização sofrida, bastando, para tal, provar o inadimplemento da obrigação, dispensando-se da 
prova do prejuízo e sua liquidação. 

18.4. - A aplicação das cláusulas penais não exclui as penalidades legais e convencionais. 
18.5. - A cláusula penal aqui tratada constitui título executivo extrajudicial e já pode ser executada. 

 

19. - DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO: 

 
19.1. - O(s) licitante (s) que descumprir (em) quaisquer das cláusulas ou condições do presente Edital 

ficará (ão) sujeita(s) às penalidades previstas nos do Art. 86º e 87º, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das 
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responsabilidades civil e criminal ressalvado, os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da 
Administração, serão aplicados as seguintes cominações, cumulativas ou não:  

19.1.1. - Advertência, multa, suspensão temporária de contratar com a Administração Pública 
assegurada o contraditório e a ampla defesa; 
19.1.2 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 2 
(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e nas demais cominações legais, 
o licitante ou contratado que vier a causar prejuízo ao interesse público em razão das 
condutas abaixo transcritas: 

19.1.2.1. - não celebrar o contrato e/ou não prestar os serviços; 
19.1.2.2. - deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
19.1.2.3. - apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
19.1.2.4. - ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 
19.1.2.5. - não mantiver a proposta, injustificadamente; 
19.1.2.6. - falhar ou fraudar na execução do contrato e/ou prestação do serviço; 
19.1.2.7. - comportar-se de modo inidôneo; 
19.1.2.8. - cometer fraude fiscal. 

19.2. - Se o licitante vencedor descumprir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 
sujeito ao pagamento de multa, bem como às penalidades previstas nos Art. 86º e 87º, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos 
devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e nos termos previstos neste Edital. 

19.3. - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueadas vistas ao processo. 

19.4. - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos Arts. 
77º a 80º da Lei nº 8.666/93. 

19.4.1. - Os casos de rescisão contratual serão formamente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

  19.4.2. - A rescisão do contrato poderá ser; 
19.4.3. - Determinado por ato unilateral e escrito da Prefeitura, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do Art. 78º da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias; ou 
19.4.4. - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Pregão, desde que 
haja conveniência da Prefeitura; ou 

  19.4.5. - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
19.5. - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 

da autoridade competente. 
19.5.1. - Os casos de rescisão contratual serão formamente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20. - DO CUMPRIMENTO DAS PENALIDADES E DA CLÁUSULA PENAL: 

 
20.1. - Os valores das Cláusulas Penais previstas no item 18 e os das multas previstos no item 19 

deverão ser recolhidos diretamente à conta corrente da Prefeitura Municipal e apresentado o comprovante a 
Subsecretaria de Finanças. 

20.2. - Caso não seja efetuado o depósito mencionado no caput, os valores relativos serão 
descontados de pagamentos devidos pela Administração ou cobrados judicialmente por configurarem título 
executivo extrajudicial. 
 

21. - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
21.1. - Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho, no prazo de 05 (cinco) 

dias corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do prazo de validade de 
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sua proposta não apresentar situação regular, de que trata o item 8, deste Edital, a PMCAB poderá convocar, 
para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 
verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 
Processo Licitatório, observado o interesse público. 

21.2. - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.3. - 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. 

21.4. - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da 
Paraíba, bem como os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação. 

21.5. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação, durante o período de 05 (cinco) dias 
úteis após a homologação do processo. Findo este prazo, os referidos envelopes serão anexados ao 
processo. 

21.6. - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar 
o pedido na sala da Comissão Permanente de Licitação da PMCAB, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o 
requerimento no prazo de 01(um) dia útil ou 24h (vinte e quatro horas). A petição será dirigida à autoridade 
subscritora do Edital. 

21.7. - Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

21.8. - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante 
que não o fizer no prazo previsto no subitem 21.6 deste Edital. 

21.9. - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório. 

21.10. - Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

21.11. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada à 
legislação pertinente a matéria. 

21.12. - O vencedor desta licitação deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 
habilitação apresentada na licitação. 

21.13. - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do § 1º do Art. 65º da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

21.14. - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da comarca da cidade de CABACEIRAS. 

21.15. - O Edital completo poderá ser consultado e/ou retirado na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, mediante a apresentação de 01 (um) PENDRIVE ou por e-mail, onde serão prestados todos os 
esclarecimentos caso solicitados pelos interessados, estando disponível nos dias úteis, das 09h30min às 
12h30 (horário local), ou através do telefone/fax: (83) 3356.1117. 

21.16. - A prestação dos serviços decorrentes da garantia ocorrerá de acordo com o especificado no 
anexo I - Termo de Referência deste Edital. 

21.17. - Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Pregão, salvo mediante 
autorização do Pregoeiro. 

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

21.18.1. - Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro, será considerado 
como especificado e válido. 
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21.19. - O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que 
não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 

21.20. - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

21.21. - A licitação, não implica proposta de Contrato por parte da PMCAB, até a entrega da Nota de 
Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a PMCAB tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância 
superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

21.22. - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
PMCAB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 

21.23. - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

21.24. - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário. 

21.25. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PMCAB. 

21.26. - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de Pregão Presencial. 

21.27. - A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte do licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

21.28. - As dúvidas porventura existentes quanto à interpretação do texto deste Edital e seus anexos 
poderão ser dirimidos pelo Pregoeiro, desde que o interessado as formule, por escrito, até 03 (três) dias úteis 
anteriores a data marcada para recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e 
documentação, devendo a solicitação ser entregue na sala da CPL, de segunda a sexta-feira, das 08h30min 
às 12h00min (horário local). 

21.29. - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente 
informal. 

21.30. - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

21.31. - A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade 
por seu pagamento à Administração da PMCAB, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual o 
licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
PMCAB. 

21.32. - Para fins de emissão da nota de empenho o licitante vencedor deverá enviar a (s) Nota (s) 
Fiscal (is) a Subsecretaria de Finanças. 

21.33. - Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 
Anexo I - Termo de Referência; 
Anexo II - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
Anexo III - Dados Cadastrais; 
Anexo IV - Credenciamento; 
Anexo V - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação; 
Anexo VI - Declaração de que não Emprega Menor de Idade; 
Anexo VII - Recibo de retirada de Edital; 
Anexo VIII - Minuta do Contrato; 
Anexo IX - Modelo da Proposta; 
Anexo X - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
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21.34. - 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 pendências 
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.  

21.35. - Para quaisquer esclarecimentos adicionais de caráter técnico, as empresas licitantes 
deverão entrar em contato com o Secretário de Administração, ou pelo telefone (83) 3356.1117, das 
08h30min às 12h30min horário local. 

21.36. - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
Federal nº 3.555/2000 e nº 3.931/2001, e do Decreto Municipal nº 07/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 

21.37. - A critério da Prefeitura Este Pregão poderá: 
21.37.1. - Ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta. 
21.37.2. - Ser anulado se houver ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

21.38. - A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, resalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59º da Lei nº 8.666/93. 

21.39. - 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; 
  21.40. - 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.  
  21.41. - Todos os horários constantes deste Edital têm como referência o horário local.  

21.42. - Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 
 
Cabaceiras/PB, 05 de Junho de 2019.  
 

 

 
_______________________________________ 

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA 
Prefeito do Município 

 
 
 
 

__________________________________________ 
JOSÉ 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. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. - DO OBJETO: 

 
1.1. - O presente Pregão tem por objeto a:  

 
Contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços como aluguel de veículos para 

realizar viagens dentro e fora do município transportando pessoas carentes e servidores das Secretarias de 
Saúde, Ação Rural e Ação Social, conforme consta nos 04 lotes.  
 

1.1.1. - No quadro abaixo já convertemos o numero de km de cada Rota, conforme foi estipulado o 
valor do km para cada tipo de veículos pelo Decreto nº 127 de 14/01/2019, onde fica estabelecido o valor 
máximo por viagens em cada Rota. 

 
LOTE I: Para locar 27(vinte e sete veículos. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE 

VIAGENS  

VALOR 
UNITÁRIO 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 10 
Viagens por mês da sede do município até João Pessoa 
com pacientes para realizar consultas e exames atendendo a 
Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

60 308,00 

2 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do sítio Tanques, 
Macambira e Algodoais até Campina Grande, com 
pacientes para realizar consultas e exames atendendo a 
Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

3 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Distrito da Ribeira a 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

4 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Curral de Baixo 
II até Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde.  

 
PASSEIO 

120 145,00 

5 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Curral de Baixo 
até Campina Grande com pacientes para realizar consultas 
e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

6 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Santa Catarina 
a Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

7 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Poço Comprido 
a Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 
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8 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Santa Cruz a 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

9 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Alto da Boa 
Vista e Pelo sinal a Campina Grande com pacientes para 
realizar consultas e exames atendendo a Secretaria de 
Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

10 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês das comunidades do Sítio Alto Fechado e 
Jerimum a Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

11 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio João Nunes até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 145,00 

12 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Forquilha até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 145,00 

13 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Cacimbas até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

14 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Tapera até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

15 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Assentamento Serra 
do Monte a Campina Grande com pacientes para realizar 
consultas e exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

16 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio São Francisco até 
Campina Grande com pacientes para realizar consultas e 
exames atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 145,00 

17 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande 
transportando crianças especiais para o CAPS e clinica de 
reabilitar atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 131,00 

18 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande 
transportando crianças especiais para a APAE atendendo a 
Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 131,00 

19 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens por mês da sede do Município até Campina 
Grande com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 72 131,00 

20 
Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande com 

 
PASSEIO 

120 131,00 
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pacientes para realizar hemodiálise atendendo a Secretaria 
de Saúde. 

21 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Distrito da Ribeira a 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

 
PASSEIO 

120 114,00 

22 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Viração a 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 114,00 

23 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da comunidade do Sítio Cedro a 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 114,00 

24 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens a tarde por mês da sede do município até 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 72 98,00 

25 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens a manhã por mês da sede do município até 
Queimadas com pacientes para realizar consultas e exames 
atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 98,00 

26 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês com a equipe do PSF II da sede do 
município até Ribeira, e outra viagem com visita dos 
médicos da Ribeira para os sítios onde vai ter atendimento 
médico atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 68,00 

27 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês com a equipe do PSF III da sede do 
município até o Sítio Serra do Monte, e outra viagem com 
visita dos médicos da Serra do Monte para os sítios onde vai 
ter atendimento médico atendendo a Secretaria de Saúde. 

PASSEIO 120 68,00 

 
LOTE II: Para locar 01 (um) veículo. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE KM 

VALOR 
MÁXIMO 
POR KM 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens por mês com a equipe do PROJOVEM da sede do 
município para o Distrito de Ribeira, Sitio Alto Fechado e 
Assentamento Serra do monte percorrendo 90 km ida e volta, 
atendendo a Secretária de Ação Social. 

PASSEIO 1080 0,98 

 
LOTE III: Para locar 01 (um) veículo. 
 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE 

VIAGENS 

VALOR 
MÁXIMO 
POR MÊS 
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POR 
MÊS 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 20 
Viagens por mês da sede para Campina Grande 
transportando a equipe de profissionais da Secretaria de 
Ação Social. 

PASSEIO 120 131,00 

 
LOTE IV: Para locar 01 (um) veículo. 

INFORMAÇÕES DAS VIAGENS  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TIPO DE 
VEÍCULO 

TOTAL 
DE KM 

VALOR 
MÁXIMO 
POR KM 

1 

Locação de 01 (um) veículo de passeio para realizar até 12 
Viagens por mês com a equipe da Secretaria de Ação Rural 
da sede do município para as diversas comunidades da Zona 
Rural do Município, percorrendo até 70 km ida e volta. 

PASSEIO 840 0,98 

 
 

2. - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 
2.1. - Os serviços serão prestados na locação de veículos para realizar viagens dentro e fora do 

município transportando pessoas carentes e servidores das Secretaria de Saúde, Ação Rural e Ação Social, 
podendo ser modificado de acordo com algum fato excepcional que por ventura venha ocorrer durante a 
vigência do contrato, mediante autorização expressa da Secretária de Saúde, Ação Rural e Ação Social. 
 

3. - DO PRAZO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS: 

 
3.1. - As viagens serão realizadas todas as vezes que forem solicitadas pelas Secretárias de Saúde, 

Ação Rural e Ação Social do Município de Cabaceiras, tendo como base uma média de 20 (vinte) viagens 
mês. 

3.2. - A Secretaria de Saúde, Ação Rural e Ação Social vai definir e autorizar para os contratados, os 
horários de saída, chegada e o retorno em cada ROTA a qual irá emitir Ordem de Serviços para o inicio do 
sistema de fretamento. 
 

4. - DA FORMA, DO PRAZO DE PAGAMENTO E DAS RETENÇÕES: 

 
4.1. - O pagamento correspondente à prestação dos serviços objeto deste Contrato será efetuado 

em parcela, de acordo com a emissão da Nota Fiscal. 
Parágrafo Único - Os pagamentos previstos nesta Cláusula estarão condicionados à aceitação dos 

serviços prestados, objeto deste Contrato mediante conferencia da Nota fiscal, a confirmação de que os 
serviços foram prestados através da Secretaria requisitante e autorização do pagamento. 

 
4.2. - O pagamento correspondente à prestação dos serviços objeto deste Contrato será efetuado 

em parcela, de acordo com a emissão da Nota Fiscal. 
Parágrafo Único - Os pagamentos previstos nesta Cláusula estarão condicionados à aceitação dos 

serviços prestados, objeto deste Contrato mediante conferencia da Nota fiscal, a confirmação de que os 
serviços foram prestados através da Secretaria requisitante e autorização do pagamento. 

 
4.2.1. - O valor do Km rodado foi definido através do Decreto nº 127 de 14.01.2019 conforme 

segue: 
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Art. 1º Ficam estabelecidos os valores máximos para contratação de veículos destinados ao serviço 
de transporte escolar no município de Cabaceiras, de acordo com o critério do valor de 1 (um) quilômetro 
rodado, conforme discriminação seguinte: 

 
I - Ônibus: R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos); 
II - Micro-ônibus: R$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos); 
III - Caminhonete, Veraneio e/ou veiculo similar: R$ 1,30 (um real e trinta centavos); 
IV - Veículos tipo passeio com capacidade de transportar 04 (quatro) passageiros: R$ 
1,11 (um real e onze centavos). 
 

4.3. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará as condições de habilitação e qualificação da 
Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso e juntado ao processo de pagamento. 

 
4.4. 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. 
 
4.5. 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. 

 

5. - DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS: 

 
5.1. - A adjudicatária deverá: 

5.1.1. - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a PMCAB ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços objeto desta licitação. 
5.1.2. - O contratado deverá executar os serviços de locação dos veículos nos dias, horários e 
itinerários determinados pela Secretaria contratante; 
5.1.3. - Responder por danos materiais, ou físicos causados por seus empregados, diretamente a 
Prefeitura de Cabaceiras ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
5.1.4. - Será de inteira responsabilidade do Contratado qualquer acidente a que venham acontecer 
quando da prestação dos serviços no transporte de alunos, inclusive indenização de causa mortis 
e/ou invalidez; 
5.1.5. - Durante a prestação dos serviços e o veículo locado vier a quebrar ou outro problema similar 
que não possa executar os serviços, será de responsabilidade do Contratado a substituição do 
veículo, sem que isso acarrete qualquer ônus para a Administração, visto que, os usuários não 
podem ser penalizados com a falta de veículo; 
5.1.6. - Caso o motorista do veículo venha a ser substituído, o Contratado deverá comunicar a 
Secretaria contratante, apresentando os documentos do motorista substituto sob pena de ser 
descredenciada, a habilitação do mesmo tem que ser obrigatoriamente no mínimo na classificação 
“C”. 
5.1.7. - Caso o locador venha a desistir de locar o veículo deve comunicar a Secretaria contratante, 
no mínimo 30 (trinta) dias com antecedência, sob pena de ficar sem poder participar de licitação com 
a contratante; 
5.1.8. - O Locador não poderá transferir a ROTA para outra pessoa que não tenha participado do 
certame, permitido apenas para o segundo colocado na classificação da proposta, obedecido os 
trâmites legais; 
5.1.9. - Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, tarifas, seguros, tributos, transportes, 
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto 
resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes a atividade; 
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5.1.10. - Manter os veículos locados de acordo com os requisitos exigidos pela legislação de trânsito 
e demais normas aplicadas à espécie, inclusive quanto às novas disposições legais que venham a 
ser editadas. 
5.1.11. - Os motoristas que conduzirão os veículos deverão estar devidamente habilitados, e sempre 
deverão tratar os usuários com respeito e urbanidade. 
5.1.12. - O transporte de alunos mediante fretamento poderá ser prestado por veículo do tipo Ônibus, 
Micro-ônibus, Van, Kombi, Veraneio e/ou veículo tipo passeio, com capacidade para transportar 
todos os alunos, devidamente registrado na Secretaria de Educação. 
5.1.13. - Fica expressamente proibida aos condutores de veículos de transporte embarcar e 
desembarcar os usuários fora dos pontos pré-determinados pela Secretaria de Educação. 
5.1.14. - As empresas licitantes deverão utilizar veículos para a execução dos serviços, objeto deste 
Edital, que obedeçam ao Código de Transito Brasileiro (Lei nº 9.503/97 Art. 136) sob pena de 
incorrer em sansões administrativos previstas neste Edital. 
5.1.15. - A (s) licitante (s) é obrigada a fazer a revisão periódica dos veículos, tais como pneus, freios, 
direção, limpeza no interior e exterior, conservação de estofado, etc., e os mesmos deverão possuir 
equipamentos essenciais do veículo (estepe, macaco, triangulo, chaves de roda, extintor e demais 
equipamentos que se fizerem necessários). 
5.1.16. - Os veículos que promoverem o transporte serão, semestramente, submetidos a vistorias 
para verificação de equipamentos obrigatórios e de segurança, as quais serão realizadas por pessoa 
competente indicada pela Secretária de Saúde, Ação Rural e Ação Social. 

 

6. - DAS PENALIDADES: 

 
6.1. - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

previstas neste Contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos 
devidamente justificados e comprovados, a critério da CONTRATADA, ficarão sujeita(s) às penalidades 
previstas nos Arts. 86º e 87º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, garantida a prévia e ampla 
defesa, quais sejam: 

 
I - advertência; 
II - multa, nos seguintes termos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso ou recusa de assinar 
injustificadamente o instrumento contratual, a contar de 05 (cinco) dias úteis do seu 
recebimento; 
b) pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) 
do valor dos bens, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor dos 
serviços não prestados; 
c) pela recusa em prestar os serviços, caracterizada em quinze dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 
d) pela demora em prestar os serviços, a contar do segundo dia da data da notificação da 
rejeição: 2% (dois por cento) do valor do Contrato, por dia decorrido; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um 
por cento) do valor contratado, para cada evento. 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior; 
 



 
 

 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                       

         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° 00041/2019 CPL/SEC SAÚDE/OUTRAS 

Pregão Presencial nº 0020/2019 

 

 

Parágrafo Primeiro - As multas estabelecidas nas alíneas do inciso II desta Cláusula poderão ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
Parágrafo Segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao contratado as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição na divida ativa do Município, ou 
por qualquer outra forma prevista em lei. 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, não prestar os serviços no prazo 
estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas no presente instrumento contratuais, a Prefeitura 
poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, em conformidade com o Art. 64º, § 2º, da Lei nº 
8.666/93. 
Parágrafo Quarto - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste instrumento, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição. 
Parágrafo Quinto - Os valores das multas previstos nesta Cláusula deverão ser recolhidos diretamente à 
conta corrente da Prefeitura Municipal e apresentado o comprovante à Secretaria de Finanças da 
CONTRATANTE. 
 

7. - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 

 
7.1. - Será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, providenciar a sua conta, a publicação do 

extrato deste instrumento contratual no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, até o 5º (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme o Parágrafo Único, do Art. 61º da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 

8. - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA: 

 
8.1. - Este Contrato fica vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 00020/2019, cuja realização 

decorre da autorização do Prefeito Municipal, constante do Processo Administrativo nº 00041/2019 e aos 
termos da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA. 
 

9. - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

 
9.1. - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65º, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas, adequadas aos termos deste Contrato. 
 

10. - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO: 

 
10.1. - No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Art. 
65º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
 
Parágrafo Único - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 
 

11. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONTRATO: 
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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 8.666/93 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. 
 
Cabaceiras PB, 05 de Junho de 2019. 
 
 
 

 
__________________________________________ 

JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS 
Pregoeiro Oficial 

 
 

 
OBS: 
Senhores licitantes: 

Solicitamos que os anexos sejam preenchidos em papel timbrado da (s) empresa (s) sem constar a 
expressão MODELO REFERENCIAL DE. 

 
Por favor, não utilize grampos nos documentos, todas as folhas devem estar soltas para ser 

scaneadas. 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  
 
 
 

A empresa _______________________________________, CNPJ Nº _______________ para fins 
de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00041/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019, 
cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica para a:  
 

Contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços como aluguel de veículos para 
realizar viagens dentro e fora do município transportando pessoas carentes e servidores das Secretarias de 
Saúde, Ação Rural e Ação Social, conforme consta nos 04 lotes.  
 

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 n° 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 

Declaro também que fui plenamente informado sobre os aspectos indispensáveis á execução do 
objeto, tendo inclusive recebido os documentos pertinentes. 
 
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). 
 
Obs.: Apresentar fora dos envelopes. 
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ANEXO III - DADOS CADASTRAIS 

 
 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 
ENDEREÇO COM./RES.: 
MUNICÍPIO: 
UF: 
CEP: 
 
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
CONTA CORRENTE Nº: 
CÓD. DO BANCO: 
SIGLA: 
NOME/Nº AGÊNCIA: 
 
CARGO QUE OCUPA: 
ESTADO CIVIL: 
RG Nº: 
CPF Nº: 
NACIONALIDADE: 
PROFISSÃO: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
 
 
 
 
OBS. Apresentar dentro do envelope de habilitação. 
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ANEXO IV - CREDENCIAMENTO 

 
 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  
 

 
 
 
Credencio o (a) Senhor (a) _______________________________________________, 

(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº _____________________, 
expedido pela ___________, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda, sob o nº ___________________, residente na Rua __________________________________, nº 
_________, cidade de ___________como meu mandatário, para representar a empresa 
_____________________________, CNPJ nº __________________, podendo praticar todos os atos 
necessários relativos ao procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação de propostas e 
lances verbais, interposição de recursos, renúncia ao prazo recursal e desistência expressa dos mesmos, 
concernente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00041/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019, cujo 
objeto é a:  
 

Contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços como aluguel de veículos para 
realizar viagens dentro e fora do município transportando pessoas carentes e servidores das Secretarias de 
Saúde, Ação Rural e Ação Social, conforme consta nos 04 lotes.  
 
Obs. Apresentar fora dos envelopes 
 
____________________________________ 
[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). 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  
 
 
Ref.: Processo Administrativo nº 00041/2019 - Pregão Presencial nº 00020/2019. 
 
 

Prezado Senhor, 
 
 

A empresa ______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________________, por intermédio do seu representante legal 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. 
 
 
Obs. Apresentar fora dos envelopes. 
 
____________________________________ 
[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). 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 
 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  

 
 

 
 
A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, por intermédio do seu representante legal, Senhor (a) 
__________________________________________, portador (a) do Registro de Identidade nº 
______________, expedida pela ____________.  
 

DECLARA para atender ao disposto no inciso V do Art. 27º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como 
não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz * (  ). 
____________________________________ 
[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.: * em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
 
 
OBS. Apresentar dentro do envelope de habilitação. 
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ANEXO VII - RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 

 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  

 
 

 
Razão Social: _____________________________________________________, CNPJ nº 

______________________________ Endereço: ____________________________, e-mail: 
_____________________, Cidade:______________, Estado:________ Telefone:____________, 
Fax:_______________, Pessoa para contato: _____________________.  
 

Recebemos cópia do Edital através de PENDRIVE ou CÓPIA quando da nossa visita a Secretaria de 
Finanças nesta data, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a:  
 

Contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços como aluguel de veículos para 
realizar viagens dentro e fora do município transportando pessoas carentes e servidores das Secretarias de 
Saúde, Ação Rural e Ação Social, conforme consta nos 04 lotes.  
 

De acordo com as especificações constantes no anexo I do Edital. 
 
____________________________________ 
[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 dentro do envelope de habilitação. 

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. 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

  
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 58.480-000 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 sitio 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 da Cédula de Identidade Civil nº. _______ SSP/PB, e 
do CPF nº. ____________, representando a empresa ____________________________________________, 
com endereço sito a Rua ________________________, nº ____, Bairro - Centro - Cidade de 
_________________PB, CEP 58. ___ - ___ inscrito no CNPJ (MF) nº ______________, doravante denominada 
CONTRATADA. 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS, por meio de seu Pregoeiro, 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 27 de dezembro de 2018 pagina 2 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 prestação de serviços, tendo 
em vista o Processo Licitatório nº 00041/2019 doravante referido por Processo, em consequência da 
licitação na - modalidade Pregão Presencial nº 00020/2019, 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 PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a:  

 
Contratação de Pessoas Jurídicas para a prestação de serviços como aluguel de veículos para 

realizar viagens dentro e fora do município transportando pessoas carentes e servidores das Secretarias de 
Saúde, Ação Rural e Ação Social, conforme consta nos 04 lotes 

.  
 

LOTE/ 
ITEM 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QTD. VALOR UNID. 
VALOR 
TOTAL 
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 1.2.  Os serviços a serem prestados devem obedecer as orientações das Secretarias de Saúde, Ação 
Rural e Ação Social e conforme previsto no Edital, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código 
de Defesa do Consumidor. Deverão ainda, conter especificações das características peculiares ao item. 
  1.3.  As demais condições verificam-se de conformidade com as cláusulas constantes no Termo de 
Referência e Edital e fazem parte integrante desse Contrato.  
  1.4. - Sempre que houver alteração no numero médio de dias fixados neste Contrato, em razão de 
feriados, ou outro motivo, o valor sempre será reajustado de forma a expressar o número de dias em que a 
locação foi efetivamente prestado. 
 

2. - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
2.1. - As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correrão à conta da Dotação 

Orçamentária da Secretaria: 
 
Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. 
 
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: 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: 10.302.1008.2021 - Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos 
Próprios) 
Programa de Trabalho: 10.302.1008.2028 - Desenv. Ações de outros Programas SUS. 
 
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. 
 
 

3. - CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO CONTRATO: 

 
3.1. - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestação de serviços objeto do presente 
certame, o valor por mês de R$_________ (valor por extenso), valor global de R$_________ (valor 
por extenso). Para transportar pessoas carentes e servidores das Secretarias de Saúde, Ação Rural 
e Ação Social, Lote: _____. 
 

Parágrafo Único - O valor acima mencionado é fixo e irreajustável, nos termos da legislação vigente, a não 
ser quando for o caso previsto na cláusula anterior. 
 

4. - CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DAS RETENÇÕES: 

 
4.1. - O pagamento correspondente à prestação dos serviços objeto deste Contrato será efetuado 

em parcela (mensais), de acordo com a emissão da Nota Fiscal. 
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Parágrafo Único - Os pagamentos previstos nesta Cláusula estarão condicionados à aceitação dos serviços 
prestados, objeto deste Contrato mediante conferencia da Nota fiscal, através da Secretaria requisitante e 
autorização do pagamento. 

4.2. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará as condições de habilitação e qualificação da 
Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá ser feita em sites oficiais, devendo seu 
resultado ser impresso e juntado ao processo de pagamento. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 
 

5. - CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO: 

 
5.1. - Prestar os serviços de forma diária conforme autorização da Secretária requisitante dos 

serviços e conforme consta no Termo de Referencia do Edital. 
5.2. - A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do Contrato, ficando a 

CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício deste direito.  
5.3. - Fica designado o servido ______________________________________________, Matrícula 

nº _____________ como responsável pelo acompanhamento da execução do contrato em questão, nos 
termos da disposição contida no caput do Art. 67 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

5.4. - A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA.  
5.5. - Caberá ao fiscal registrar em relatórios todas as ocorrências e deficiências porventura 

existentes na prestação dos serviços contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata 
correção das irregularidades apontadas.  
 

6. - CLÁUSULA SEXTA - DOS SERVIÇOS: 

 
6.1. - Os serviços de que trata a cláusula primeira deverá ser prestado de acordo com o pedido da 

Secretaria requisitante. 
6.2. - RECEBIMENTOS - Executado o Contrato, a CONTRATANTE fará recebimento dos serviços 

prestados obedecendo ao disposto nos Art. 73º e 76º da Lei nº 8.666/93. 
 

7. - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
7.1. 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 pela CONTRATADA não gerarão 
nenhum vinculo empregatício para a CONTRATANTE, ficando desta forma as responsabilidades 
exclusivamente para a CONTRATADA; 

c) - A CONTRATADA se obriga a garantir, durante a execução deste Contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação estipuladas no Processo Licitatório nº 00041/2019, modalidade Pregão 
Presencial nº 00020/2019, 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;  
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f) - Prestar imediatamente os esclarecimentos que a CONTRATANTE solicitar; 
g) - Providenciar imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, quanto à 

execução dos serviços contratados; 
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 a PREFEITURA DE CABACEIRAS 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 dos serviços realizados, contribuições e obrigações sociais 
trabalhistas, previdenciárias e demais encargos cabíveis; 

k) - Efetuar os serviços de acordo com a solicitação da Secretaria requisitante, de conformidade com 
o anexo I - Termo de Referência do Processo Licitatório nº 00041/2019 - Pregão Presencial nº 
00020/2019. 

l) O motorista, o combustível e a manutenção do veículo serão por conta da CONTRATADA. 
m) O Licitante vencedor terá um prazo de até 90 (noventa) dias para apresentar o CRLV em seu 

nome caso o documento apresentado no certame esteja em nome de terceiros, caso não seja apresentado o 
Contratado poderá ser penalizado de acordo com a cláusula décima letra “e”. 
 

8. - CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 
8.1. - O presente Contrato terá validade até o dia 31.12.2019 contados a partir da assinatura do 

presente Contrato. 
 

9. - CLÁUSULA NONA - DA RESILIÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 
9.1. - 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 77º 
a 80º 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. 78º da Lei acima mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, ou 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE, ou 
c) 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. 

9.2. - 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 Art. 78º e 79º da Lei nº 
8.666/93, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias daquele que se 
desinteressar. 

9.3. - 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:  

9.3.1. - Ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE;  
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9.3.2. Deixar de prestar os serviços objeto deste Contrato por prazo superior a 05 (cinco) dias 
úteis, ultrapassados dos prazos previstos no termo de referência;  
9.3.3. Demonstrar incapacidade técnica ou inidoneidade;  
9.3.4. Incidir em recuperação judicial ou extrajudicial;  
9.3.5. Tiver decretada sua falência, dissolver-se ou extinguir-se;  
9.3.6. Infringir qualquer outra disposição do Contrato.  

 

10. - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 

 
10 1. - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

previstas neste Contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos 
devidamente justificados e comprovados, a critério da CONTRATADA, ficarão sujeita(s) às penalidades 
previstas nos Arts. 86º e 87º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, garantida a prévia e ampla 
defesa, quais sejam: 

I - advertência; 
II - multa, nos seguintes termos: 

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso ou recusa de assinar 
injustificadamente o instrumento contratual, a contar de 05 (cinco) dias úteis do seu 
recebimento; 
b) pelo atraso na prestação dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) 
do valor dos bens, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor dos 
serviços não prestados; 
c) pela recusa em prestar os serviços, caracterizada em quinze dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 
d) pela demora em substituir o veículo quebrado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do Contrato, por dia decorrido; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um 
por cento) do valor contratado, para cada evento. 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior; 

Parágrafo Primeiro - As multas estabelecidas nas alíneas do inciso II desta Cláusula poderão ser aplicadas 
isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem 
prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
Parágrafo Segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao contratado as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição na divida ativa do Município, ou 
por qualquer outra forma prevista em lei. 
Parágrafo Terceiro - A sanção estabelecida no inciso “IV” desta cláusula será de competência exclusiva do 
Prefeito Constitucional, facultada sempre a defesa da CONTRATADA no respectivo processo, nos termos do 
§ 3º do Art. 87º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Parágrafo Quarto - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas nos incisos III e IV desta cláusula, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no 
Contrato e das demais cominações legais: 

I - pelo descumprimento do prazo de serviço; 
II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção ou troca, caracterizada se o 
atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da rejeição, 
devidamente notificada; 
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III - pela não execução da prestação dos serviços de acordo com as especificações e prazos 
estipulados neste Edital; 
IV - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 
comporta-se modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Quinto - Na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, não prestar os serviços no prazo 
estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas no presente instrumento contratuais, a Prefeitura 
poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, em conformidade com o Art. 64º, § 2º, da Lei nº 
8.666/93. 
Parágrafo Sexto - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste instrumento, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição; 
Parágrafo Sétimo - Os valores das multas previstos nesta cláusula deverão ser recolhidos diretamente à 
conta corrente da Prefeitura Municipal e apresentado o comprovante à Secretaria de Finanças da 
CONTRATANTE. 
 

11. - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 

 
11.1. - Será de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, providenciar a sua conta, a publicação 

do extrato deste instrumento contratual no Diário Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, conforme o parágrafo único, do Art. 61º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 

12. - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA: 

 
12.1. - Este Contrato fica vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº 00020/2019, cuja realização 

decorre da autorização do Prefeito Municipal, constante do Processo Administrativo nº 00041/2019 e aos 
termos da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA. 
 

13. - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

 
13.1. - Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65º, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas, adequadas aos termos deste Contrato. 
 

14. - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR DO CONTRATO: 

 
14.1. - No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 

poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Art. 
65º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
Parágrafo Único - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes. 
 

15. - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONTRATO: 

 
15.1. - 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 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, de forma escrita, por ser a legislação aplicável à execução do presente instrumento. 
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Parágrafo Único - O presente instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta 
delas responsabilizar-se-ão pelo seu integral cumprimento. 
 

16. - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO: 

 
16.1. - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca 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. 

16.2. - E por estarem assim justas e contratadas, as partes aqui presentes, assinam este Instrumento 
em 02 (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. ____________________________________ 2. _________________________________ 

     Nome: CPF:                                           Nome: CPF: 
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ANEXO IX - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
Descrição da Proposta: 

 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  
 
 

Conforme consta do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2019 apresento abaixo o valor de 
minha proposta de preços para o: 
 
LOTE I: 
 
ROTA Nº: ______ (informe o numero da ROTA de acordo com o Edital).  
 
Preço do KM RODADO por viagem R$ __________ (_______________________). 
 
Total de km ida e volta da ROTA Nº _______ é de ______ km. 
 
Valor ofertado por viagem de acordo com o percurso: R$ ______ (________________). 
 
Prazo da proposta 60 (sessenta) dias. 
 

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Processo Administrativo nº 
00041/2019 na modalidade Pregão Presencial nº 00020/2019 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 
00020/2019. 
 
Local PB, ____ de janeiro de 2019. 
 
 

____________________________________________ 
Nome, endereço, RG e assinatura do licitante. 

 
OBS:  
O licitante deve multiplicar o valor do km rodado pelo percurso e vai achar o valor por viagem. 
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ANEXO X DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Ao  
Município de Cabaceiras/PB. 
Senhor (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.  

 
 

Ref.: Pregão Presencial nº 00020/2019. 
 
 

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 
____________________________.  
 

DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.5, I e/ou II do Edital, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;  
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
____________________________________ 
[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. Assinalar com um “X” a condição da empresa. ( ).  
 
Este formulário deverá ser entregue à Comissão juntamente com os envelopes nº 1 e 2, porém, em 
separado dos mesmos, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006.  


