
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS 
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GOVERNO MUNICIPAL – O TRABALHO NÃO PARA 

 
PREGÃO PRESENCIAL 018/2019 PROCESSO ADM. Nº 01030031/2019 
 

EDITAL 
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 

A Prefeitura Municipal de Urbano Santos Estado do Maranhão mediante seu 
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 001-20/2019, de 02 de janeiro de 2019 torna público para 
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, exclusivo para 
microempreendedores individuais, microempreendedor individual, microempresa e empresa de 
pequeno de pequeno porte enquadradas na Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto nº 8.538/15, Lei Municipal 317/2013 e conforme descrição contida neste Edital 
e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 
3.555, de 2000, à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, 
de 2001, à Lei Complementar 123/06, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/15, Lei 
Municipal 317/2013, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, bem como à legislação correlata, 
e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
Data da abertura da sessão pública: 10/04/2019. 
Horário: 14h30min (quatorze horas e trinta minutos - horário local) 
Endereço:  Av. Manoel Inácio s/nº centro de Urbano Santos MA - MA 
Credenciamento: as 14h30min horas  
 
• DO OBJETO 
 

• O objeto desta licitação é a contratação de microempreendedor individual, microempresa 
e empresa de pequeno de pequeno porte para executar os serviços de transporte para as 
secretarias de interesse do Município de Urbano Santos/MA, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas no Termo de Referência e no Anexo II. 
• A licitação será subdivida em itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
itens forem de seu interesse: 
• Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

• ANEXO I - Termo de Referência 
• ANEXO II – Modelo de Proposta 
• ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 
VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002) 
• ANEXO IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação 
• ANEXO V - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 
9.854/99) 
• ANEXO VI - Modelo de declaração de microempreendedor individual, microempresa e 
empresa de pequeno de pequeno porte 
• ANEXO VII - Minuta do contrato 

 
• DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

• Poderão participar deste certame exclusivamente microempreendedor 

individual, microempresa e empresa de pequeno de pequeno porte, nos termos dos arts. 

47 e 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, com redação da Lei Complementar 

nº 147/2014 e arts. 01 e 06 ao 08 do Decreto Federal nº 8.538/2015, regularmente 

estabelecidas no país, cuja finalidade e ramo de atuação estejam ligados ao objeto do 

presente Pregão, e que satisfaçam integralmente as condições deste Edital. 

• Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:  

 

• a) Pessoa física ou jurídica que estejam cumprindo sanção de suspensão de 

licitar com a Administração Pública ou que tenha participado ou que participe de pessoa 

jurídica punida na forma deste subitem;  
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• b) Pessoa física ou jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista 

de pessoa jurídica punida na forma deste subitem, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;  

 

• c) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam 

servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal; 

 

• d) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou 

incorporação;  

 

• e) 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;  

 

• f) Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

  

• g) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

• h) Empresas que não se enquadrem na condição de ME ou EPP. 

 

• A mera declaração como ME ou EEP ou a efetiva utilização dos benefícios 

concedidos pela LC n.º 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal 

reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a empresa à 

aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais. 

 

• Havendo participação de empresas que não sejam Microempreendedor 

Individual – MEI, Microempresas – ME ou Empresas de pequeno Porte – EPP estas 

serão sumariamente DESCLASSIFICADAS. 

 
• DO CREDENCIAMENTO 
 
Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado dos 

envelopes n° 01 e 02:  

a) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): 
Requerimento do Empresário, Estatuto, Contrato Social em vigor ou de qualquer outro 
documento que comprove sua capacidade de representante legal, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura;  

b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, no qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes;  

b.1) Procuração por instrumento particular deverá estar com firma da assinatura 

devidamente reconhecida em cartório competente, acompanhada de cópia do 

documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados 

na alínea "a";  

b.2) Serão acatadas as Procurações redigidas de forma Genérica, desde que na sua 

redação conste obrigatoriamente poderes para participar de licitação, processos 

licitatórios ou outras expressões afins e tenha validade de até 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias imediatamente anteriores à data da sessão. 
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c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 

representante (legal ou procurador) da empresa interessada.  

d) A(s) licitante(s) Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, em cumprimento à Lei Complementar n° 123/2006, modificada pela lei 

Complementar 147/2014, e Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, deverá 

apresentar DECLARAÇÃO, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE CUMPRE OS 

REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ANEXO V-Modelo da Declaração de Microempresa 

e Empresa De Pequeno Porte). A Declaração deverá ser acompanhada de documento 

que comprove o referido enquadramento, podendo ser a comprovação de inscrição no 

SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da Secretaria da Receita Federal, Certidão 

expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida 90 (noventa) 

dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas 

ou outro documento equivalente. O Pregoeiro poderá ainda, se achar necessário, fazer 

diligência para apuração da veracidade das informações apresentadas (o 

Microempreendedor Individual apresentará somente a declaração conforme o modelo do 

Anexo V juntamente com o requerimento de Microempreendedor Individual). 

d.1) A licitante que não apresentar a documentação conforme disposto na alínea d, ou 

apresentar qualquer outro documento diferente do exigido na referida alínea, 

decairá do direito de se declarar Microempresa ou Empresa de pequeno porte, 

perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar n° 

123/2006, modificada pela lei Complementar 147/2014, e Decreto Federal nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015 (em nenhuma hipótese será aceito outro documento 

equivalente diferente do solicitado), sendo, portanto, impedida de participar do 

certame por se tratar de licitação exclusiva. 

e) Declaração de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 

em atendimento ao disposto no artigo 4°, inciso VII da lei federal 10.520 de 17 de 

julho de 2002, conforme modelo no Anexo IV deste edital, sendo permitido ao 

representante legal no ato do credenciamento fazer a declaração de próprio punho.  

f) Declaração que a licitante não possui em seu quadro societário servidor público 

na ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 

conforme modelo no Anexo VIII. 

1. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou 

cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da Central de Licitação, 

sendo que neste último caso, deverá o licitante apresentar-se no prazo estabelecido no item 8.12 

deste edital.  

2. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento que não sejam aqueles referido no item Letra “d” do Edital, impedirá a licitante 

de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, 

enfim, de representar a licitante durante a sessão pública do Pregão, mas em nenhuma hipótese 

excluirá a licitante do certame.  

2.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 

proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço.  

3. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como 

de um mesmo representante para mais de uma empresa. 

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

realizada.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.538-2015?OpenDocument
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4. A documentação apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipótese será 

aproveitada para qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o Credenciamento do 

representante da licitante. 

4.1. As licitantes que apresentarem documentação no original, os mesmos não serão 
devolvidos e ficarão retidos para serem anexados oportunamente ao Processo Licitatório em 
epigrafe. 
 

• DA ABERTURA DA SESSÃO 
• A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase 
de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos: 

• Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme modelo anexo); 
• Declaração de MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (conforme modelo anexo); 
• Declaração de Possuir funcionário público municipal em seu quadro de sócios ou 
funcionários 
• Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, 
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
Prefeitura municipal de Urbano Santos - MA 
PREGÃO Nº 018/2019 
Objeto 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 
ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Prefeitura municipal de Urbano Santos - MA 
PREGÃO Nº 018/2019 
Objeto 
 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 
 

• Não será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, sendo 
recebidos apenas se entregues pessoalmente no ato de abertura da sessão pública. 
• A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, ou ao 
enquadramento na condição de microempreendedor individual, microempresa e empresa de 
pequeno de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 
123, de 2006, ou à elaboração independente de proposta, sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital. 

 
• DA PROPOSTA DE PREÇOS 

• A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu 
representante, deverá conter: 

• As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações 
constantes do Termo de Referência. 
• Preço unitário e total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 
constantes do Termo de Referência. 

• No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais 
como as despesas com impostos, taxas, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contratação do objeto.  

• Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
da sua apresentação. 
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• A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
• DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

• O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, 
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
• A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  
• O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances. 

• Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 
• DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

• Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes. 

• O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item. 
• O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor. 
• A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 
para efeito de ordenação das propostas.  
• Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de 
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, com a redação 
dada pela Medida Provisória nº 495, de 19/07/2010, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

• produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  
• produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País.  

• Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio. 
• Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

 
• DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

• Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta. 
• O critério de julgamento adotado será o menor preço UNITÁRIO por item, observadas 
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

• O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua 
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
• O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento 
contendo as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência dos veículos, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, de materiais e veículos que serão utilizados para executar o serviços, 
sob pena de não aceitação da proposta. 
• Se for o caso, o Pregoeiro exigirá que o licitante provisoriamente classificado em primeiro 
lugar apresente imediatamente amostra, para a verificação da compatibilidade com as 
especificações do Termo de Referência e consequente aceitação da proposta. 

• Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 
• Será considerada aprovado o veículo que atender às especificações do termo de 
referência: 
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• Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 
• Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 

• Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

• No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
• Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar 
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 
• HABILITAÇÃO 

• Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua 
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. Antes de passar ao exame da 
documentação de habilitação da licitante detentora da proposta classificada com o menor preço 
depois de encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá consultar, para verificar o 
eventual descumprimento de condições de participação, os seguintes cadastros: 
• SICAF para consultar restrição de contratar Administração Pública 
(https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContr
atarAdministracaoPublica.jsf); 
• Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
• Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
• A consulta aos cadastros acima será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário; 
• Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro excluirá sumariamente do certame a 
licitante, por falta de condição de participação 
• HABILITAÇÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 
 

• A apresentação dos documentos poderão ser em original, em cópia autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão 
da imprensa oficial. 

• Para a habilitação, o licitante detentor do menor preço deverá apresentar os documentos 
a seguir relacionados: 

• Relativos à Habilitação Jurídica: 
• No caso de empresário individual inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

• Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 

• Relativos à Regularidade Fiscal: 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
• Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, 
admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma 
da lei; 
• Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
(certidão negativa de débitos e certidão negativa da dívida ativa do estado admitida 
a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente) 
• Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
(certidão negativa de débitos e certidão negativa da dívida ativa do estado admitida 
a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente) 

https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/SICAFWeb/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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• Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  
(FGTS). 
• Certidão negativa de dívidas trabalhista. 

• O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

• Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
• Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou 
de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, 
ou, na omissão desta, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data da sua apresentação; 

• Relativos à Qualificação Técnica: 
• Comprovação de condutor habilitado para o tipo de veículo o qual a licitante 
propôs de acordo com DETRAN. 

• Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS compatíveis em características e 
complexidade operacional semelhante ou superior com o objeto deste Pregão 
• Documentos Complementares: 

• Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo 
anexo a este Edital; 
• Declaração de que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de 
menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 
2002, conforme modelo anexo a este Edital. 

• A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o 
vulto e a complexidade de cada item. 

• O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação. 

• Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal. 
• HABILITAÇÃO DOS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação:  

a) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
b) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 

2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação 

dos seguintes documentos:  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previdência Social, mediante 

apresentação da:  

c.1) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
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Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 

mediante a apresentação da:  

d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 

mediante a apresentação da:  

e.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

e.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos:  

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. O 

balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

a) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
a.1) Publicados em Diário Oficial ou; 

a.2) Publicados em jornal de grande circulação ou; 

a.3) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 

de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração 

- DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 

Encerramento; 

a.4) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e 

acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do 

Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, 

Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002. 

b) As empresas constituídas no exercício em curso ou com menos de um exercício 
deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e 
encerramento;  

c) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será 
demonstrada através de índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, 
cujo resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos: 
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(LG) Liquidez Geral: Igual ou maior que 1 (um) 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

(LC) Liquidez Corrente: Igual ou maior que 1 (um) 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

(SG) Solvência Geral: Igual ou maior que 1 (um) 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

d) O licitante que apresentar índices econômicos inferiores a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá 
comprovar que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação; 

e) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital 
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o 
Balanço foi arquivado; 
 

3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data 

não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação 

da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade.  

4. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:  

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS 
compatíveis em características e complexidade operacional semelhante ou 
superior com o objeto deste Pregão; 
 

b) Comprovação de condutor habilitado para o tipo de veículo o qual a licitante 
propôs de acordo com DETRAN 

 
5. Alvará de funcionamento, expedido pelo Município do domicílio ou sede do licitante, dentro do 

prazo de validade. 

 

6. Declarações para habilitação: 

a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal: 
Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo 
o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei 
nº 9.854/99, conforme modelo no Anexo 

b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, 
na forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo 
representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo. 
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• No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 
julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, 
na ordem de classificação. 

• É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos 

necessários à habilitação.  

• A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 

Processo Administrativo e não será devolvida à licitante.  

• O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos 

documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do 

estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto da presente licitação, com 

exceção da:  

a) Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos ao INSS 

e do Certificado de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;  

b) Certidão de Falência/concordata/recuperação judicial e da Certidão Conjunta 

(Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais 

e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser 

da sede da pessoa jurídica; 

c) Se a licitante for a matriz e a executora do serviço a filial, os documentos deverão ser 

apresentados em nome e com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, salvo os 

documentos citados acima que em razão da centralização e certidão conjunta deverão 

ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz que abrangerão todas as suas filiais. 

• As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, 

produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular 

da empresa ou do seu representante legal.  

• Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital.  

• Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

• Serão aceitas somente cópias legíveis.  

• O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  

• Visando a agilidade dos trabalhos licitatórios informamos que a(s) 

licitante(s) que pretender (em) autenticação de documentos via Comissão de 

Licitação, o faça até 02 (dois) dias antes da data de abertura da licitação, no local 

previsto no preâmbulo deste edital, no horário das 08:00h (oito horas) às 13:00h 

(treze horas), sendo neste caso, obrigado a apresentação dos originais para 

confronto. 

•  
• Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades 
emissoras de certidões por sítios oficiais. 
• Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 
• Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
• No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação. 
• Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

• Caso o licitante detentor do menor preço possua alguma restrição na comprovação de 
sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para 
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
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• A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 
• A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da fase recursal. 
• A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

• Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes 
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 
julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes presentes. 

 
• DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

• A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro. 

• A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em 
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
• A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 

• A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

• Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
• DOS RECURSOS 

• Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, qualquer 
licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões 
do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
• A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
• Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão. 

• A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 
verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 

• O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 
caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
• Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos 
legais. 

 
• DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

• O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
• Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

• DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
• Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

• O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 
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• Antes da assinatura do Contrato, a contratante realizará consulta “on line” ao SICAF e 
ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados 
aos autos do processo.  
• Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as 
condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos 
de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 
• A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

• As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

• É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato. 
• A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
• Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 
verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 
ciência à Administração. 

 
• DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

• O prazo de vigência da contratação será a partir da data da assinatura com duração até 
31/12/2019, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do artigo 57 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

 
• DO PREÇO 

• Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 
• DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

• As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 
• DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

• Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de 
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 
• DO PAGAMENTO 

• O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  

• Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de 
R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

• O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

• O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

• Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
• Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável.  
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• A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

• O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 
• Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
• A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
• DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

• As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação abaixo 
discriminada: 

02.05.00.04.122.0003.2005 – SEC. ADMINISTRAÇÃO 02.16.00.12.122.0005.2048 – SEC. EDUCAÇÃO 

02.17.00.12.361.0005.2060 – SEC. EDUCAÇÃO 02.18.00.10.122.0003.2067 – SEC. SAUDE 

02.19.00.10.122.0003.2069 – SEC. SAUDE 10.122.0003.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE 

 02.09.00.08.122.0003.2024 – SEC. ASS. SOCIAL  

 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
 
• DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

• Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 
3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 
licitação: 

• Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade da proposta; 
• Apresentar documentação falsa; 
• Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
• Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 
• Comportar-se de modo inidôneo; 
• Cometer fraude fiscal; 
• Fizer declaração falsa; 
• Ensejar o retardamento da execução do certame. 

• A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

• Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
• Impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 
cinco anos; 

• A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
• Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada 
que, no decorrer da contratação: 

• Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
• Apresentar documentação falsa; 
• Comportar-se de modo inidôneo; 
• Cometer fraude fiscal; 
• Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

• A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

• Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
• Multa: 
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• Moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias; 
• Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada 
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o 
valor total do contrato. 

• Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, pelo prazo de até dois anos; 
• Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até cinco anos; 
• 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 Administração pelos prejuízos 
causados; 

• A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
• Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, 
as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

• tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos; 
• tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
• demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

• A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
• A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
• As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
• Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
• As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
• As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
• DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 

• Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas. 
• Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das 
modificações no Edital. 

• Qualquer modificação no Edital exige divulgação 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. 
• 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. 
• 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. 
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• No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
• A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
• A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
• Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
• 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 Administração. 
• O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observando os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
• As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
• Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo, prevalece a previsão do Edital. 
• O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço 
supra citado nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas.  
• Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no órgão, situado no endereço e horários citados no subitem anterior. 
• Em caso de cobrança pela fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, 
o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 5°, III, da Lei n° 10.520, de 2002. O mesmo custará o valor de R$ 30,00 (trinta reais). 
Retirado Mediante DAM. 
• O presente edital poderá ser retirado mediante mídia, onde será vedada a sua cobrança, 
e para efeito de comprovação será emitido um termo de consulta e retirada mediante mídia. 
• Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, 
do Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, do Decreto n° 6.204, de 
2007, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 
• O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será da comarca de Urbano 
Santos – MA. com exclusão de qualquer outro. 

 
Urbano Santos – MA  25 de março de 2019. 

 
 
 
 

Jhonny Frances Silva Marques 
Pregoeiro Oficial 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 

Autoridade Competente 
Secretaria Municipal de Educação 
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ESPECIFICAÇÃO DOS VEÍCULO  
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação dos serviços de transporte para as secretarias de interesse do Município de 
Urbano Santos/MA. 

 
1.2. O presente Termo de Referência visa detalhar a prestação de serviços de transporte 

para as secretarias para o Município de Urbano Santos/MA. 
 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Atender as necessidades desta municipalidade junto a população com transporte dos 

alunos da rede de ensino. 
   
3. FUNDAMENTO LEGAL 

 
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece 

as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520, de 17.07.2002, com suas alterações 
e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.  

 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 
 

1. Administração 

 ITEM Descrição Dos Serviços 
Quan. Est. 

Veíc. 
UND Quant. Vlr Unit Vlr Total 

1 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up 

(tipo bandeirantes), a 

diesel, cabine simples 

(três lugares), 02 

portas, com no mínimo 

120 cv, com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos obrigatório 

por Lei. Veículo 

ultilizado para tabalho 

dentro muicípio 

inclusive povoados. 

Quilometragem livre. 

1 Mês 10 
 

4.200,00  
 42.000,00  

2 

Veículo tipo, caminhão 

leve, 3x4 a diesel, com 

capacidade mínima de 

4.000kg, com condutor, 

combustível, motorista e 

manuntenção por conta 

contratada e todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Veículo ultlizado para 

trablhos de entregas e 

carregamentos de 

necessidade da 

Secretaria de 

Administração e 

Administração Geral, 

fazendo viagens internas 

(sede e zona rural) e 

1 Mês 10 
 

6.550,00  
 65.500,00  
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viagens esxternas (fora 

do município) 

3 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel, cabine dupla, 

04 portas, com no 

mínimo 120 cv, com 

condutor, combustível e 

manuteção por conta da 

contratada e dotado de 

todos os equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado para 

trabalho interno da 

Secretaria de 

Administração  viagens 

fora do município . 

Quilometragem livre. 

1 Mês 10 
 

5.250,00  
 52.500,00  

Valor Total  160.000,00  

 
2. Educação 

 

 ITEM Descrição Dos Serviços 
Quan. Est. 

Veíc. 
UND Quant. Vlr Unit Vlr Total 

1 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel/gasolina/álcool, 

cabine dupla, 04 

portas, com no mínimo 

120 cv, com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado para 

distribuição de merenda 

escolar (sede e zona 

rural). Quilometragem 

livre. 

1 Mês 10 
 

3.750,00  
 37.500,00  

2 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel/gasolina/álcool, 

cabine dupla, 04 

portas, com no mínimo 

120 cv, com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado para 

trabalho interno da 

Secretaria de Educação 

(sede/zona rural). 

Quilometragem livre. 

1 Mês 10 
 

3.750,00  
 37.500,00  

3 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel/gasolina/álcool, 

cabine dupla, 04 

portas, com no mínimo 

120 cv, com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado para 

trabalho interno da 

Secretaria de Educação  

viagens fora do 

1 Mês 10 
 

4.500,00  
 45.000,00  
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município . 

Quilometragem livre. 

4 

Veículo tipo, caminhão 

leve, 3x4 a diesel, com 

capacidade mínima de 

4.000kg, com condutor, 

combustível, motorista e 

manuntenção por conta 

contratada e todos os 

equipamentos 

obrigatórios por lei. 

Veículo ultlizado para 

trablhos de entregas e 

carregamentos de 

necessidade da 

Secretaria de Educação e 

Escolas Municipais, 

fazendoviagens internas 

(sede e zona rural) e 

viagens esxternas (fora 

do município) 

1 Mês 10 
 

6.000,00  
 60.000,00  

Valor Total 180.000,00 

 
3. Saúde 

 ITEM Descrição Dos Serviços 
Quan. Est. 

Veíc. 
UND Quant. Vlr Unit Vlr Total 

1 

Veículo tipo automóvel 

04 portas, a 

gasolina/álcool, motor 

1.0, popular, hatch 

compacto, com condutor, 

combustível e motorista 

por conta da contratada 

e dotado de todos os de 

todos os equipamentos 

obrigatório, por lei. 

Quilometragem Livre. 

Viagem para Chapadinha 

e/ou São Luís 

(hemodialies) 

1 Mês 10  5.000,00   50.000,00  

2 

Veículo tipo automóvel 

04 portas, a 

gasolina/álcool, motor 

1.4, popular, hatch 

compacto, com condutor, 

combustível e motorista 

por conta da contratada 

e dotado de todos os de 

todos os equipamentos 

obrigatório, por lei. 

Quilometragem Livre. 

Viagem para Chapadinha 

e/ou São Luís 

(hemodialise) 

1 Mês 10  5.000,00   50.000,00  

3 

Veículo tipo automóvel 

04 portas, a 

gasolina/álcool, motor 

1.0, popular, sedã 

compacto, com condutor, 

combustível e motorista 

por conta da contratada 

e dotado de todos os de 

todos os equipamentos 

obrigatório, por lei. 

Quilometragem Livre. 

Viagem para Chapadinha 

e/ou São Luís 

(hemodiálise) 

1 Mês 10  5.000,00   50.000,00  
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4 

Veículo tipo automóvel 

04 portas, a 

gasolina/álcool, motor 

1.0, popular, sedão 

compacto, com condutor, 

combustível e motorista 

por conta da contratada 

e dotado de todos os de 

todos os equipamentos 

obrigatório, por lei. 

Quilometragem Livre. 

Tratamento fora 

domicílio. 

1 Mês 10  5.000,00   50.000,00  

5 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel/gasolina/álcool, 

cabine dupla, 04 portas, 

com no mínimo 120 cv, 

com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado para 

o PSF - Estiva da 

Mangabeira. 

Quilometragem livre. 

1 Mês 10  4.000,00   40.000,00  

7 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel/gasolina/álcool, 

cabine dupla, 04 portas, 

com no mínimo 120 cv, 

com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado no 

PSF Cajueiro. 

Quilometragem livre. 

1 Mês 10  4.000,00   40.000,00  

8 

Veículo utilitário 

aberto, tipo Pick-Up, a 

diesel/gasolina/álcool, 

cabine dupla, 04 portas, 

com no mínimo 120 cv, 

com condutor, 

combustível e manuteção 

por conta da contratada 

e dotado de todos os 

equipamentos 

obrigatório por Lei. 

Veículo ultilizado 

Veículo ultilizado no 

PSF Cajazeira. 

Quilometragem livre. 

1 Mês 10  4.000,00   40.000,00  

Valor Total 

 

320.000,00  

 
4. Assistência Social 

 

 ITEM Descrição Dos Serviços 
Quan. Est. 

Veíc. 
UND Quant. Vlr Unit Vlr Total 

1 

Veículo tipo automóvel 

04 portas, a 

gasolina/álcool, motor 

1.0, popular, sedã 

compacto, com condutor, 

combustível e motorista 

por conta da contratada 

e dotado de todos os de 

1 Mês 10  5.000,00   50.000,00  



 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS 

CNPJ 05.505.839/0001-03 
GOVERNO MUNICIPAL – O TRABALHO NÃO PARA 

todos os equipamentos 

obrigatório, por lei. 

Quilometragem Livre. 

Viagem para Chapadinha 

e/ou São Luís 

Valor Total  50.000,00  

  
 
5. DO QUANTITATIVO 

 
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de 

validade do Contrato, reservando-se a cada secretaria, o direito de adquirir em cada item 
o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-
se de adquirir quaisquer itens especificados. 

 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado; 
 

6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados 
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos equipamentos registrados; 
 

6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
 

6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
 

6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar 
rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório. 

 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
7.1. O Contrato terá a vigência de 09 (nove) meses, entrando em vigor na data da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/93 e 
alterações. 

 
8. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

 
8.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante 

emissão da ordem de fornecimento; 
 

8.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de fornecimento 
emitidas pela Secretaria; 
 

8.3. O prazo máximo para executar será de até 03 (três) horas corridas, contadas a partir do 
recebimento da ordem de fornecimento. 

  
9. DO PAGAMENTO 

 
9.1. O pagamento será efetuado referente a execução, após a comprovação de que a 

empresa CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de 
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a 
Previdência Social e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
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DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 085/2010 APROVADO 
PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE 
NOTA FISCAL ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será 
verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação 
da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, 
de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
 

9.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos 
danos decorrentes. 
 

9.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em 
situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de 
Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme item 9.1. 
 

9.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento. 
 

9.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA.  

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
10.1. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 

execução dos serviços, a Contratada se obriga a:  
 
a) fornecer os itens no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do 
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pelo CONTRATANTE, 
conforme especificações técnicas estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, 
observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;  
 
b) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
 
c) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, 
indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
 
d) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, 
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
 
e) responsabilizar-se pela qualidade dos itens fornecidos, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
 
f) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão 
entregues os equipamentos;  
 
g) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina 
do trabalho;  
 
h) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à 
execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
 
i) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, 
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
 
j) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos equipamentos, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  
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l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.  
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
11.1. O Município de Urbano Santos/MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio de 

suas secretarias municipais, obriga-se a:  
 
a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;  
 
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos itens;  
 
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos itens, podendo 
recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  
 
d) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, 
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;  
 
e) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos 
itens;  
 
f) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA;  
 
g) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.  
 
12. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, 

serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial do 
fornecimento dos equipamentos as penalidades previstas no artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes 
sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 
12.1.1. Advertência; 
12.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de 
atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado 
em cada ordem de serviços ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de 
qualquer obrigação assumida. 
12.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa 
injustificada para o recebimento da ordem de serviços. 
 

12.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre 
si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
legais cabíveis, garantida a prévia defesa; 
 

12.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 
devidamente comprovado, a critério da administração e demais Secretarias do município 
de Urbano Santos – MA. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO 
13.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO II 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 

 (MODELO DE PROPOSTA) 
 

EMPRESA  ___________________  

PROPOSTA 

      

  ÓRGÃO LICITANTE    

  ÓRGÃO  PREFEITURA MUNICIPAL  CNPJ Nº 05.505.839/0001-03 

  MUNICÍPIO  URBANO SANTOS - MA    

  PROCESSO  PREGÃO PRESENCIAL     

  LICITAÇÃO  Nº 018/2019 DIA 10/04/2019 AS 09h00min HORAS 

  OBJETO  Serviços de Manutenção Eétrica 

  DADOS DO PROPONENTE   

  PROPONENTE     

  CNPJ Nº     

  ENDEREÇO   

  REPRESENTANTE      

  VALOR DA PROPOSTA  
 

    

  ITENS DISPUTADOS         
 
 

Planilha de especificações 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UND. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

001 ROTA... 8 MÊS       

 
 

 60 DIAS  VALIDADE DA PROPOSTA   

 PAGAMENTO  DE ACORDO COM O EDITAL  

 BANCO      

 
AGENCIA   CONTA   

   (LOCAL E DATA) 

      
______________________ 

Representante Legal 
Licitante 

Obs.: Essa proposta deverá ser impressa preferencialmente em papel timbrado da 
empresa 
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ANEXO III 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

Prezados Senhores: 
 

A empresa ________________(razão social)_______________, inscrita no CNPJ sob o número 
________________________, em atenção ao edital de PREGÃO PRESENCIAL № XXX/2019, 
DECLARA: 

a) ter CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante) 
 
*Apresentar no envelope de Habilitação Jurídica 
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ANEXO IV 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE PARA A HABILITAÇÃO  E 

CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
 
 

A empresa ________________(razão social)_______________, inscrita no CNPJ sob o número 
________________________, em atenção ao edital de PREGÃO PRESENCIAL № XXX/2019, 
DECLARA: 
a) ter tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da 
documentação integrante do edital, seja por meio de informações obtidas no órgão licitador. 
b) estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial, constantes do 
edital e minuta contratual e no tratante do fornecimento dos serviços prestados pela minha 
empresa. 
c) que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou 
eventuais subcontratados são servidores do órgão licitador. 
d) que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as 
disposições contidas na Lei № 8.666/1993, suas alterações e demais disposições 
legais.____________________, ____ de ____________________ de 2019.  
 
 
 

___________________________________________________________ 
 

(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante) 
 
*Apresentar no envelope de Proposta de Preço 
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ANEXO V 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2019 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA – DECRETO FEDERAL 4.358/2002) 
 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa .................................................................................., inscrita no CNPJ n°..................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  
..........................., .........de ................................de 20... (data) 
............................................................ (representante legal) 
 
*Apresentar no envelope de Habilitação Jurídica 
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ANEXO VI 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 

 
 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA 
 

 
Para efeitos do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 que a empresa 
___________________, inscrita no CNPJ sob nº______________ está enquadrada como: 
 
( ) MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL 
( ) MICRO EMPRESA 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os trâmites processuais deste 
processo de credenciamento, no sentido de antecipar informações a respeito do porte da 
empresa. Asseguro, quando solicitado pela contratante, a comprovação dos dados aqui 
inseridos, sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro. Por ser a 
presente declaração a manifestação fiel e expressa de minha livre vontade, firmo este 
documento, para os fins de direito. 
 
Local e Data 
 
Identificação e Assinatura do Representante Legal 
 
 

Nome e Identificação do Representante Legal 
 

(IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO) 
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ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL 018/2019  

 
CONTRATO 

 
 

Contrato nº  ______-ASSEJUR/URBANO SANTOS 

Processo Administrativo nº 01030031/2019 
Pregão Presencial nº 018/2019-CPL/URBANO SANTOS 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO 
SANTOS, E A EMPRESA 
_______________ 
 
 
    
( MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO DE PEQUENO PORTE) 

 

 

A Prefeitura Municipal de Urbano Santos, inscrita no CNPJ nº 05.505.839/0001-03, com sede 
na Avenida Manoel Inácio, S/N, Centro - Urbano Santos/MA, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada por, ____________, CPF nº ____________  
Secretária Municipal __________ e a empresa _____________, inscrita no CNPJ nº 
__________, com sede na ____________________________ CEP nº ______________, 
doravante denominado  CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, 
_______________, CI nº _______________ SSP MA, CPF nº _________________, têm, entre 
si, ajustado o presente contrato de Prestação de Serviços de Locação, decorrente do Pregão 
Presencial nº 018/2019-CPL/URBANO SANTOS, submetendo-se às cláusulas e condições 
abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, 
subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e, demais normas 
regulamentares pertinentes à espécie. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratação de empresa para Prestação de Serviços na Locação de Veículo, para 

atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Urbano Santos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS 

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
Presencial nº 018/2019-CPL/URBANO SANTOS e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

O valor total deste Contrato é de R$ _____________ (_________________). Sendo um valor 

mensal de R$ __________________ (____________________). 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO – o valor acima indicado é estimativa de gastos, sendo que não há 

qualquer obrigação por parte da contratante em utilizá-lo em sua totalidade. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

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

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE  VIGÊNCIA 

A vigência do CONTRATO será de 09 (nove) meses, contado a partir da data de sua 
assinatura, com à publicação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a 

não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante 

instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial ou quadro de avisos 

da Prefeitura Municipal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratação não terá nenhum vínculo financeiro com 

a CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões. 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização do Contrato será efetuada pela Secretaria de Administração que poderá a 

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, 

na prestação dos serviços, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, observado o prazo de até 30 (trinta) 

dias consecutivos, após a prestação dos serviços, desde que não haja fator impeditivo 

provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, cabendo ao 

servidor designado atestar as respectivas notas fiscais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, 
diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços avençados em decorrência do presente contrato, 
não serão reajustados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo 
estabelecido no caput desta cláusula, a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,33% 
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez 
por cento), desde que para tanto não tenha concorrido à empresa. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito 
ao reajustamento do preço ou correção monetária. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Competirá à CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços conforme especificações estabelecidas em sua Proposta de Preços, 
observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade e locais de execução dos 
serviços; 

b) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia 
autorização da CONTRATANTE; 

c) É de responsabilidade da CONTRATADA, todo o pessoal envolvido na prestação dos 
serviços; 

d) Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, sob pena de responder pelos 
danos causados à Administração ou a terceiros; 

e) Arcar com as despesas de encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, 
trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da prestação dos 
serviços; 

f) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 

g) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Competirá à CONTRATANTE: 

a) Emitir requisição pelo servidor competente para cada solicitação da prestação dos 
serviços, indicando data, local, hora e tudo que for necessária para a execução dos serviços; 

b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços do objeto presente Contrato; 

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação dos serviços, 
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato; 

d) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos 
neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

e) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos 
serviços; 

f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando 

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de atraso injustificado do objeto deste Contrato, 
a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes multas: 

a) Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da 
Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega dos serviços, até o limite de 10% (dez por 
cento); 

b) Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da 
Nota de Empenho, em caso de atraso na substituição dos serviços reprovados, até o limite 
de 10% (dez por cento); 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de 

inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A fraude na execução do Contrato, o comportamento de 
modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções 
previstas no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá a  Secretária Municipal de Administração, propor 
a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas 
que justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita 
comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento 
legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

PARÁGRAFO SEXTO - As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão 
descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da 
empresa, amigável ou judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO OITAVO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de 
pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas 

hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 

79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização e 

sem prejuízo das penalidades pertinentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste 
Contrato assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, 
mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá 

efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que 

comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial, após 
sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal 
nº 8.666/1993. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS 

CNPJ 05.505.839/0001-03 
GOVERNO MUNICIPAL – O TRABALHO NÃO PARA 

Fica eleito o foro da Justiça da Comarca de Urbano Santos/MA, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente instrumento. 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, 

as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um 

só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem. 

 
Urbano Santos/MA, ______ de ______ de 2019. 

 
 

____________________  
Secretário (a) Municipal de _____________ 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

 ________________ 
Representante Legal da CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 

__________________________   _____________________________ 

CPF Nº CPF Nº 
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