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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Processo Licitatório n.º 027/2019 
Pregão Presencial n.º012/2019 

 
 
OBJETO: Consiste no REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 
CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS 
CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE GRANITO-PE.para atender a necessidade da Secretarias Municipais de 
TRANSPORTE de Granito – PE. 
Valor estimado R$ 309.257,00 
 
 
ABERTURA DIA: 12/12/2019, às 9h00 
 
 
 Informações, Edital completo e anexos, disponíveis a partir de 29 de novembro de 
2019, junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Granito, que 
funciona na sede da Prefeitura, Granito – PE, Fone Fax (0xx87) 3886-1156, no horário das 
08:00 h. às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira. 
 
 
 
 Granito, 29 de Novembro de 2019. 
 
 

Francisco Duarte Gabriel 
-Pregoeiro-  

 
Francielly Marise Araújo dos Santos 

- Membro 
 

Antonio Francisco de Oliveira Irmão 
-Membro- 

 
Jose Negedile de Alencar Junior 

-Membro- 
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Processo Licitatório nº 027/2019 – Pregão Presencial nº012/2019 

 
Prezados(as) Senhores(as):  

 
Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura e as 

interessadas em participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do 
Termo de Recebimento do Edital pela Internet para o fac-símile (87) 3880-1156 ou e-mail: 
<cpl.granito@gmail.com>. 
 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de comunicação 
direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório até a data da sessão de abertura, 
ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de regência, de sua publicação na Imprensa Oficial 
e/ou em jornal de grande circulação. 
 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
Pregoeiro 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL PELA INTERNET 
Processo Licitatório nº 027/2019 – Pregão Presencial nº012/2019 

 
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS 
(TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS 
DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE 
conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações 
constantes do ANEXO I. 
 
NOME EMPRESARIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
NOME PARA CONTATO: 
TELEFONE:                           FAC-SÍMILE:                               
E-MAIL: 
Recebemos, da Prefeitura Municipal de Granito nesta data, cópia do Edital da licitação acima 
identificada. 
 
_____________________,____ de _____________ de 2019. 
 
 
_______________________________________ 
NOME  
ASSINATURA NO CASO DE ENVIO POR FAC-SÍMILE E OU EMAIL 

CARIMBO IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 
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Pregão Presencial n.º012/2019 
Regido pela Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, observando os dispositivos da Lei Complementar 

n°123, de 14 de Dezembro de 2006 e alterações LC 147/2014 

Objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 
03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE. 

PREGÃOPRESENCIAL 
Sessão Publica para recebimento das Propostas e da Documentação de Habilitação 

Data: 12/12/2019 Horário: 9h00 

Local: Prefeitura Municipal de Granito -Sala da CPL 
Rua:Av Jose Saraiva Xavier, 90-Centro–Granito/PE Telefone:(87)3880-1156 
Fax:(87)3880-1172-Administração 
Site:www.granito.pe.gov.br 
Email:cpl.granito@gmail.com 

 
EDITAL DE Pregão Presencial n.º012/2019 - Processo Licitatório n.º 027/2019 

 
1–PREÂMBULO 

1.1 – O MUNICÍPIO DE GRANITO, através de seu PREGOEIRO FRANCISCO DUARTE GABRIEL, designado pela Portaria n° 027/2019, torna 
público para o conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do TIPO MENOR 
PREÇO ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Constitui objeto da 
presente licitação O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR 
DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS 
CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE. 
 

1.2–Os envelopes contendo a Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos, deverão ser 
entregues ao Pregoeiro até às 9h00 horas do dia 12 de Dezembro de 2019 na Comissão Permanente de Licitação, sito á Av Jose Saraiva 
Xavier, 90, nesta cidade de GRANITO-PE. 
1.3–Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 

c) ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

d) ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MINUTA DO CONTRATO 

e)  ANEXO – V MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
f) ANEXO VI - Modelo de Declaração de NÃO EMPREGA MENOR 

g) ANEXO VII - MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA REPRESENTANTE LEGAL 

h) ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

i) ANEXO IX-DECLARAÇÃODE ATIVIDADE PRINCIPAL DO CNAE 
j) ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS QUADROS DE 

SOCIETARIO DA ENTIDADE 

k) ANEXO XI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

l) ANEXO XII - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 

http://www.granito.pe.gov.br/
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Processo Licitatório nº 027/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº 012/2019 

 
O Município de Granito, Estado de Pernambuco, através da sua Comissão de PREGÃO, que será 
integralmente conduzida pelo PREGOEIRO assessorado por sua equipe de apoio, designada pela 
Portaria nº 053/2019, torna público para conhecimento dos interessados de acordo com a 
legislação em vigor, que se encontra aberta à licitação, na modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL) SRP Nº 012/2019, do tipo “menor preço por Item”, objetivando O 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E 
VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS 
DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE conforme 
descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes do 
ANEXO I, na forma abaixo. 
 
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes Anexos: 

a) ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 

c) ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

d) ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MINUTA DO CONTRATO 

e)  ANEXO – V MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 
f) ANEXO VI - Modelo de Declaração de NÃO EMPREGA MENOR 

g) ANEXO VII - MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA REPRESENTANTE LEGAL 

h) ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
i) ANEXO IX-DECLARAÇÃODE ATIVIDADE PRINCIPAL DO CNAE 

j) ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS QUADROS DE 

SOCIETARIO DA ENTIDADE 

k) ANEXO XI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO VII - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 123/2006, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores. 
 
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 12 de Dezembro de 2019, às 
9h00 (nove horas), na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura 
Municipal de Granito, sito na Av. Jose Saraiva Xavier, 90, centro, Granito (PE). 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente Pregão consiste no REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO 
MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS 
DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICÍPIO DE GRANITO-PE conforme descrição, características, prazos e demais 
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obrigações e informações constantes do ANEXO I, com entrega imediata, conforme 
especificações constantes do Anexo I deste edital. 
 
2.DOS ENVELOPES 
 
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão 
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para 
participar do certame. 
 
2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois 
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 
ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM 

ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INTRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE. 

[Nome do licitante] 
[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 
ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM 

ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INTRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE. 

[Nome do licitante] 
[Endereço, telefone/fax do licitante] 

 
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
3.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame 
serão provenientes da seguinte Dotação Orçamentária, exercício de 2019 Lei Municipal 
387/2018 de 13 de Novembro de 2018, conforme dotação a seguir: 
 

MUNICIPIO DE GRANITO 
Unidade Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura 

Funcional: 15.122.0403.2825.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
 
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão quaisquer licitantes que: 
a) se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; 
b) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de 
contratar com o Município, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
empresas em consórcio. 
c) deixar de encaminhar o comprovante de retirada do edital até do dia anterior ao certame. 
 
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
  
5.1 Para o Credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Tratando-se de representante legal do licitante - estatuto social, contrato social 
ou outro instrumento de registro comercial, devidamente 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, copia dos documentos pessoais sócio administrador 
e representante; 

 
b) Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração público 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 PROCESSO 
LICITATÓRIO 027/2019 PREGÃO PRESENCIAL 012/2019”. Referido instrumento de procuração 
deverá vir acompanhado de qualquer documento, dentre os indicados na letra “a” acima, que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. Não será aceito procuração genéricas, 
ficando neste caso impossibilitado no que diz respeito ao item 5.3. 
 
5.1.1- apresentar juntamente com o credenciamento, o comprovante TERMO DE RECEBIMENTO 
DO EDITAL que encaminhou a Equipe de pregão.  
 
5.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, devendo o 
mesmo identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto. 
 
5.3 Os licitantes interessados em participar do certame que não apresentar nenhum dos 
documentos referidos no item 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 01). 
 
5.4 Todos os documentos referentes ao Credenciamento deverão ser apresentados fora dos 
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
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6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
6.1 Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo deverá 
apresentar, no momento do Credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado 
previsto na lei complementar nº 123/2006, a seguinte documentação (fora dos envelopes): 

a) Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, 
conforme o Art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, de 30/04/2007. (Art. 8º - A comprovação da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte pelo empresário ou sociedade 
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial). 

b) Ou a apresentação em conjunto da seguinte documentação: 
I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação:  
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;  
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
Impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06 e LC 147/2014.  
II – 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 (LC 147/2014). 
 
IV – Nas contratações publicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, 
federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo a inovação tecnológica, conforme Art. 47 da Lei Complementar 147/2014 e 
que este processo trata-se para participação de ME e EPP e LTDA. 
 
V- Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão justificadamente 
estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e empresas de pequeno porte nos 
itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil reais), por item. Estes 
benefícios também estabelece a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo 
este percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item do 
pregão superior ao melhor preço. 

 
6.2 Toda a documentação relacionada no item 6.1, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida pela 
Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no Diário Oficial 
do dia 22/05/2007. 
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6.3 Todos os documentos referentes à comprovação da condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, para fins de obtenção do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123/2006 e LC 147/2014, deverão ser apresentados fora dos envelopes de 
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação. 
 
 
7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
DE HABILITAÇÃO 
  
7.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
podendo utilizar como modelo o estabelecido no ANEXO II deste Edital (declaração de 
cumprimento das condições de habilitação) ou, para o caso do licitante ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o estabelecido no ANEXO III deste Edital. 
 
7.2 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 05 poderá elaborar a 
referida declaração no início da sessão. 
 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e 
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo 
representante legal do licitante. 
 
8.2  A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone/fax; 
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão; 
c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características de cada item deverá 
atender ao disposto no Anexo I (Especificações Técnicas), informando placa do veiculo 
proposto com Copia do CRLV do veiculo a disposição. a respectiva quantidade de cada 
item ofertado, aos quais ficará vinculada, confirmando conforme documento apresentado no 
credenciamento.  
c.1) Apresentar acervo fotográfico dos itens locados e informar a procedência dos mesmos. 
d) Preço unitário por item, em real, expresso em algarismo e por extenso; 
e) Preço total por item, em real, expresso em algarismo e por extenso, entendido como sendo o 
produto do preço unitário pela quantidade solicitada (preço de uma unidade de um determinado 
item multiplicado pela quantidade solicitada desse item = preço total do item); 
f) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos 
envelopes. 
 
8.3 Prevalecerá, em casos de divergência entre o preço total do item e o preço unitário, o valor 
ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em algarismo e o valor 
por extenso, o valor por extenso. 
8.3.1 Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
8.4 Os preços são fixos e irreajustáveis. 
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8.5 Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e 
despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que tais 
encargos sejam discriminados em separado. 
 
8.6 Para fins de agilização dos trabalhos do(a) Pregoeiro(a) e da Equipe de Apoio, solicita-se de 
cada participante deste certame que apresente dentro do seu envelope de proposta de preços, 
em conjunto com a sua proposta de preços impressa e devidamente datada e 
assinada, um CD-ROM/PEN DRIVE E OU OUTRO MIDIA contendo o arquivo da aludida 
proposta, no formato Word ou Excel. 
 
8.7 A proposta de preços constante do CD-ROM/PEN DRIVE E OU OUTRO MIDIA apresentado 
não substitui sob hipótese alguma a proposta impressa e apresentada tal como disposto no item 
8.1 deste edital. 
 
8.8 A falta de apresentação do CD-ROM/PEN DRIVE E OU OUTRO MIDIA disposto nos itens 8.6 e 
8.7 deste edital, por si só, não acarretará a desclassificação do licitante. 
 
8.9 Prevalecerá, em casos de divergência entre a proposta de preços impressa e a proposta 
contida no CD-ROM/PEN DRIVE E OU OUTRO MIDIA, a proposta de preços impressa. 
 
8.10 O licitante convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 
10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 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 pelo(a) 
Pregoeiro(a) e/ou pela Equipe de Apoio, a partir do original, até às 12 horas 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. 
 
9.2 Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias 
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações. 
 
9.3 Para habilitação, serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 
 
9.3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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9.3.1.01. Registro Comercial, no caso de empresa individual; (inciso II ou III ou IV ou V art. 28 lei 8.666/93) 
9.3.1.02.Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se  
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; (inciso II ou III ou IV ou V art. 28 lei 8.666/93) 
9.3.1.03. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; (inciso II ou III ou IV ou V art. 28 lei 8.666/93) 
9.3.1.04. Copia do CPF e RG dos sócios e seus respectivos representantes (inciso I art. 28 e Inciso 1 art 29 lei 

8.666/93); 

9.3.1.05. Alvará de Funcionamento (inciso II  art. 29 lei 8.666/93). 

9.3.1.06. Copia de posse dos Documentos dos veículos propostos (inciso II  art. 29 lei 8.666/93). 

 
9.3.2 RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA  
 
9.3.2.01.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de acordo com a 
IN/SRF/200/02. (inciso I art. 29 lei 8.666/93). 
9.3.2.02.Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Débitos de Tributos e 
Certidão quando a Divida Ativa da União) (inciso III  art. 29 lei 8.666/93), Certidão Negativa de Débito - 
CND- emitida pelo INSS(Lei 8.212/91), devidamente atualizado(inciso IV  art. 29 lei 8.666/93. 
9.3.2.03. Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Estadual de acordo com o disposto no art. 

29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade; 
9.3.2.04. Certidão Negativa de Débitos e ou de regularidade Municipal da sede da licitante de acordo com 

o disposto no art. 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade. 
9.3.2.05. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 
conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº 8.036/90, devidamente atualizado (inciso IV  art. 29 lei 8.666/93). 
9.3.2.06. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas – CNDT, nos termos do Titulo VII-A da 
consolidação das Lei do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, em 
cumprimento á Lei 12.440/2011 e á Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. (inciso IVart. 29 lei 

8.666/93). 
 
9.3.3 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
9.3.3.01. Certidão negativa de falência ou concordata expedida dentro de um prazo máximo de 
30 (trinta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de habilitação, pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento, 
e referente aos processos distribuídos pelo sistema de Processo Judicial Eletrônicos - PJE da sede 
da licitante de seu domicílio emitida de 1º e 2º grau da PJE; 
 
 
9.3.4 RELATIVOS À DECLARAÇÕES/AUTORIZAÇÃO 
 
9.3.3.01. Declaração de inexistência de fator Impeditivo da habilitação, apresentada em papel 
timbrado da empresa, firmada pelo responsável legal, Anexo II deste Edital. 
 
9.3.3.02. Declaração de Cumprimento do disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da C.F., conforme 
Anexo do Dec. 4358/02 – Art.27, Inciso V, da Lei 8.666/93. 
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9.3.3.03 – Declaração que possui estabelecimentos localizados num raio de 80 km da sede do 
município, devidamente assinada e reconhecida em cartório. 
 
9.4 Todos os documentos exigidos no item 9.3 deverão constar no envelope de habilitação. 
 
9.5 Os documentos referenciados no item 9.3.1.01 a 9.3.1.03, não precisarão constar do 
envelope “Habilitação” se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão, desde 
que estejam em atendimento ao item 9.1 deste edital. 
 
9.6 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. 
 
9.7 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 (LC 147/2014). 
 
9.8 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.7, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação 
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame, observando a exclusividade para MEI, ME e EPP . 
 
10.2 Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 
  
10.3 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a declaração de pleno 
atendimento aos requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços 
(ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
 
10.4 O(A) Pregoeiro(a) examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor 
preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo 
motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 
b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes; 
c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível. 
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10.5 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a reunião 
para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato. 
 
10.6 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço 
por Item. 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 letra 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 
seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes. 
 
10.7 O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais 
em ordem decrescente de valor. 
 
10.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 
de menor preço, observados os critérios de redução mínima a serem estipulados durante o 
transcorrer da fase de lances pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
10.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. O(A) Pregoeiro(a) fará, então, a classificação das propostas 
dos licitantes que efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.10 Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existência de direito de 
preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na 
forma dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, adotando-se os 
procedimentos a seguir delineados. 

a) Os benefícios referidos no Art. 48 da Lei Complementar 147/2014, poderão 
justificadamente estabelecer a prioridade de contratação para as microempresa e empresas 
de pequeno porte nos itens de contratação cujo o valor seja de até 80.000,00 (oitenta mil 
reais), por item. Estes benefícios também estabelece a prioridade de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 
10% do melhor preço valido, sendo este percentual sobre as propostas bem classificadas e 
5% (cinco por cento) no caso do item do pregão superior ao melhor preço. 
b) Será assegurado conforme previsão na Lei (LC 123/2006) com alteração pela 
LC 147/2014, em seu Art. 48, §3º Para o cumprimento do disposto no art. 47 
desta Lei Complementar, a administração pública:§ 3o  Os benefícios referidos 
no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local 
ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.”  
b)1 Justifica-se para promover o desenvolvimento local e regional, conforme 
preceitua o Decreto municipal nº 004/2017, fazendo com que haja o 
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melhoramento do comercio local, com um incremento na econômica dos 
munícipes.  

 
10.10.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte conforme estabelecido na Lei Complementar 
147/2014, quanto ao empate ficto. 
 
10.10.2 Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regional, até o limite de 10% do melhor preço valido, sendo 
este percentual sobre as propostas bem classificadas e 5% (cinco por cento) no caso do item do 
pregão superior ao melhor preço. 
 
10.10.3 Verificado o empate na forma do item 10.10.2, a Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até então de 
menor valor, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 
10.10.4 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 
 
10.10.5 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
do item 10.10.3 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese do item 10.10.2 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito. 
 
10.10.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.10.2 deste Edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
10.10.7 Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos 
nos subitens 10.10.3 e 10.10.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente de menor preço. 
 
10.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 
constante do processo. 
 
10.12 O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à 
redução do preço. 
 
10.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor. 
 
10.14 A verificação da habilitação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a). 
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10.14.01 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à 
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a 
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital; 
 
10.14.02 – A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, a comprovação de que atende às exigências do 
edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira e declaraçoes; 
 
10.14.03 – Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 
 
10.14.04 – Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas 
vencedoras, permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja 
formalizada a assinatura da ata pela licitante vencedora. Após este fato, ficarão por 20 (vinte) 
dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo este prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruídos; 
 
10.15 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante 
será habilitado e declarado vencedor do item. 
 
10.16 Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o(a) 
Pregoeiro(a) 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 item. 
 
11.  DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 02 (dois) dias 
consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados 
para apresentar contra-razões 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, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor 
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 
 
11.3 Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) 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. 
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11.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6 A adjudicação será feita por Item. 
 
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 
 
12.1 O objeto deste Pregão deverá ser iniciado na sede do Município de Granito (PE), na 
Garagem municipal, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento, por parte do 
contratado, de cada competente ordem de FORNECIMENTO expedida pela própria Prefeitura. 
a) A empresa que se sagrar vencedora do certame deverá apresentar ao município, como 
forma de habilitação declaração que cumprirá todos os prazos de execução, sob pena 
de aplicação das penas prevista no item 14. 
 
12.2 Cada requisição de FORNECIMENTO do objeto, emitida pela Administração, terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile 
(fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h. 
 
12.3 O objeto de que trata o presente Edital será recebido: 
 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente do Município, sendo lavrado 
Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na 
alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor competente 
do Município, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado foi cumprido de 
acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá ser lavrado Termo 
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do 
disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.4 Após a entrega do bem será emitida nota fiscais separadas para cada objeto licitado, 
conforme a secretaria especifica e programas distintos. 
 
12.5 Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
 
12.6 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso/consumo. 
O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que ficou estabelecido 
no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja adequado para o uso/consumo. 
 
12.7 Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do 
objeto. 
 
12.7.1 A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias 
para adequação da execução dos serviços. 
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12.8 A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade com 
as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição 
do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em conformidade com as 
referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar o objeto nessas 
condições. 
 
12.9 Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão 
às custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1 O pagamento será efetuado mensal até o 5º (Quinto) dia útil do mês subseqüente, após a 
apresentação da fatura devidamente atestada. O recibo comprovante da entrega deverá ser 
encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação de empenho ao setor 
competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 
 
13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, na qual deverá apresentar juntamente com a nota fiscal as 
certidões Receita federal, FGTS, CNDT, e não poderá ser efetuado pagamento enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta 
como penalidade. 
 
14. DAS PENALIDADES 
 
14.1 Caso os licitantes apresente Falsa Declaração e ou documentação, desistência da proposta 
injustificada, Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados 
e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 
b) pela recusa em realizar a execução dos serviços, caracterizada em dez dias após o vencimento 
do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do 
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia 
decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos; 
d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas na execução dos serviços, entendendo-se 
como recusa a execução dos serviços não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da 
rejeição: 10% (dez por cento) do valor da execução dos serviços rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento; 
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III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante, 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 o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item anterior. 
 
14.2 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
14.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
14.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 
alusivas às multas ou efetuar sua cobrança por qualquer forma prevista em lei. 
 
15. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
15.1 – A impugnação a este ato convocatório e seus anexos poderão ser feitas por qualquer 
cidadão, por irregularidade na aplicação da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, devendo 
protocolar o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de 
propostas e habilitação, e Caberá ao pregoeiro decidir sobre os pedidos de impugnação no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo da realização da sessão. 
 
15.2 – Todo licitante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, sendo 
que, qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes e proposta e da habilitação do pregão, acompanhado do 
termo de recebimento do edital, e que deverão ser entregues, sob protocolo, à Divisão de 
Protocolo - DIPR, no térreo do Edifício sede desta Prefeitura, sito à Av, Jose Saraiva Xavier, 90 – 
Centro – GRANITO/PE no horário das 8:00 às 12:00 horas, de Segunda à sexta-feira, não sendo 
aceito via e-mail ou fax ou qualquer meio eletrônico, somente presencial. 
 
15.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 
licitante que não o fizer até o prazo descrito no subitem 15.1 e no local previsto no subitem 
15.2. As falhas ou irregularidade que o viciariam, hipótese em que tal Comunicação não terá 
efeito de recurso. 
 
15.4 -As dúvidas decorrentes da interpretação deste edital, e os pedidos de informações 
adicionais que se fizerem necessários à elaboração das propostas deverão ser apresentadas ao 
pregoeiro, por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data de abertura da licitação, tão somente poderão ser realizado por e-mail 
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(cpl.granito@gmail.com ). As dúvidas e os pedidos de informação de que trata o sub item 
anterior não constituirão motivos para que se altere a data e o horário do pregão;  
 
15.5 -As dúvidas e pedidos de informação, bem como as respostas fornecidas, deverão ser 
divulgadas a todos os que retirarem o edital, desde que o licitante o tenha encaminhado o termo 
de recebimento do edital, parte integrante deste edital, resguardado o sigilo quanto à 
identificação da empresa consulente; 
 
15.6 -Caberá ao pregoeiro decidir sobre os pedidos de impugnação no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas; 
 
15.7 - Quando acolhida a petição de impugnação a este edital, será designada nova data para a 
realização deste pregão.  
 
15.8 -As alterações que venham a ocorrer no edital serão divulgadas pela mesma forma com 
que se deu a divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo estabelecido, salvo se a 
alteração, inquestionavelmente, não afetar a formulação das propostas. 
 
15.9 -As situações não previstas neste edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior, serão resolvidas pelo pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que 
pertinentes com o objeto do pregão e observada a legislação. 
 
15.10 -Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo e horário legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
 
16. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
16.1. A validade dos preços registrados será de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura da 
Ata de Registro de Preços.  
 
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
17.1. O modelo de Ata de Registro de Preços, a ser assinada com a(s) empresa(s) vencedora(s) 
da licitação encontra-se anexa ao processo, fazendo parte integrante do mesmo (Anexo VIII). 
 
17.2. Na Ata de Registro de Preços estão definidos os critérios para atualização dos preços 
registrados e as penalidades em caso de inexecução total ou parcial da mesma ou da ordem de 
fornecimento (nota de empenho).  
 
17.3. A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal, diretor, sócio da 
empresa ou procurador devidamente acompanhado, respectivamente, do contrato social ou 
procuração, e cédula de identidade para ambas as hipóteses.  
 
17.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da notificação enviada pelo Município (correspondência com 

mailto:cpl.granito@gmail.com
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aviso de recebimento), podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por 
escrito, durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.   Pela 
recusa em assinar a ATA, dentro do prazo estabelecido, será imputada a multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor proposto, ao licitante vencedor e ficará impedido de licitar com o município e 
será dado ciência aos órgãos competentes. 
 
18. DOS EMPENHOS 
 
18.1. O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de 
empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em 
seus Aditivos. 
 
18.2. A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer à 
unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.  
 
18.3. Na nota de empenho irá constar, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que 
deu origem ao registro de preços, o tipo e a quantidade do material solicitado, valor(es), 
local(ais) e prazo de entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de 
Preços).   
 
19. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
19.1. O Município realizará durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, pesquisas 
periódicas de preços, com a finalidade de obter os valores praticados no mercado para os itens 
objeto da presente licitação, quando necessário. 
 
19.2. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado 
(conforme pesquisa realizada), o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação. 
 
19.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
20.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Granito – Setor de 
Licitações, sito na Av. Jose Saraiva Xavier, ou pelo telefone/fax (87) 3880-1156, no horário 
compreendido entre as 14h e 12h, preferencialmente, com antecedência mínima de 24 (vinte e 
quatro) horas da data marcada para recebimento dos envelopes.  
 
20.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
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da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
20.3. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidas à licitação participantes retardatárias. 
 
20.4. Só terá direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar 
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o 
Pregoeiro e equipe de apoio. 
 
20.5. Não serão aceitos, impugnações, recursos, documentação e propostas enviadas por fac-
símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel 
térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile. 
 
20.6. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização 
de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, 
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado.  
 
20.7. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação 
o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.  
 
20.8. Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados 
e aqueles que se referem a declarações deverão ser assinados por quem direito. A autenticação 
dos documentos feita pelo Setor de Licitações deverá ser solicitada até, no máximo, o dia útil 
anterior à data marcada para a abertura da presente licitação, não sendo feita nenhuma 
autenticação na data de abertura. Caso a licitante não autenticar os documentos junto ao Setor 
de Licitações até a data mencionada, deverá fazê-lo em cartório. 
 
20.9. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.66693, sobre o valor 
inicial contratado.  
 
20.10. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.  
 
20.11. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da 
Lei Federal nº. 8.666-93).  
 
20.12. A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos 
casos em que as Fornecimentos se revelarem anti-econômicas ou naquelas em que se 
verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.  
 
20.13. As despesas decorrentes do objeto desta licitação ocorrerá à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Município, por programa, projeto, fonte de recursos e elemento de 
despesa para este exercício e o exercício seguinte. 
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20.14. A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 
no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
 
20.15. Os recursos orçamentários, para fazer frente às futuras aquisições decorrentes da 
presente licitação, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.  
 
20.16. O Edital e a minuta da Ata de Registro de Preços foram aprovados pela Procuradoria 
Jurídica do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 8.666/93 e 
alterações. 
 
20.17. O resultado do presente certame será divulgado no átrio da Prefeitura.  
 
20.18. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à 
disposição para retirada na Sala do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio (sala da Comissão 
Permanente de Licitação), localizada na sede da Prefeitura do Município. 
 
20.19. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a). 
 
20.20. O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação 
apresentadas na licitação. 
 
20.21. Fica eleito o Foro da Comarca de Bodocó para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja.  
 
20.22. O Edital poderá ser adquirido, sem ônus, na sala da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO da Prefeitura Municipal de Granito (PE), local onde serão prestados todos os 
esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando o(a) Pregoeiro(a) e a 
Equipe de Apoio disponíveis para atendimento nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, na sede 
da Prefeitura Municipal, e ou no site: granito.pe.gov.br, desde que tenha sido encaminhado o 
termo de recebimento do edital no email: cpl.granito@gmail.com. 
 

Granito (PE), 28 de Novembro de 2019. 
 

___________________________________ 
FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

Pregoeiro do Município 
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Processo Licitatório nº 027/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO: O presente projeto básico tem por objeto CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, 
PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS, ATENDER AS 
NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE GRANITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANITO, conforme especificações 
constantes do Anexo I deste edital. 
 
2. FINALIDADE: Garantir a prestação de diversos serviços de serviços especializado de Intraestrutura. 
A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) terão uma jornada de trabalho 
de 08 horas, de 07:00 às 17:00 horas, com intervalo de 02 horas de segunda à sexta-feira, sendo a contratante responsável por arcar 
com as despesas referentes, motorista, ajudante, combustível, deslocamento, alimentação da equipe e manutenção e multas, 
seguros, seguro completo bem como todas as despesas com peças, pneus e lubrificantes ocorrerão por conta da contratada; 
2.1 - O presente Termo de Referência tem a finalidade de definir o conjunto de elementos técnicos que deverão nortear a execução 
dos procedimentos administrativos para a contratação de LOCAÇÃO DE VEÍCULO na prestação de serviços essenciais, execução, 
operação no Município de Granito, com pagamento com base no valor mensal do município de Granito, pelo período de 12 (doze) 
meses, já que o município não posse frota suficiente para dar suporte às áreas de atuação. 
 
2.2. Local: toda extensão territorial do Município de Granito (PE), Os veículos serão locados sob o regime de fretamento contínuo. 
 
2.3. O veículo pertencente terão franquia de quilometragem a cumprir horas/trabalhadas, conforme anexo I, individual. Caso não se 
realize a horas/trabalhadas prevista será pago apenas a que for executada. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 15º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e normas técnicas 
pertinentes. 
 
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

Locação De Veículos - Pesados / Com Motorista 

    
Item Valor Unit. Quantidade Total 
1) TRATOR DE ESTEIRA com potencia de no minimo 90 
hp(67 kW) CAPACIDADE DA LÂMINA=1,8 m3 C/ 
OPERADOR, COMBUSTIVEL, AJUDANTE, COM CAMINHÃO 
QUE CARREGA O TRATOR INCLUSO 

 R$                    181,49  700 Horas  R$      127.043,00  

2) PC - CAVALO MECANICO C/ OPERADOR, COMBUSTIVEL 
E CARRETA INCLUSA PARA DESLOCAMENTO 

 R$                    220,68  300 Horas  R$        66.204,00  

3) CAMINHAO BASCULANTE 12METROS CUBICOS C/ 
OPERADOR, COMBUSTIVEL 

 R$                      77,34  1.500 Horas  R$      116.010,00  

* DESLOCAMENTO DA FROTA NÃO INCLUSO NAS HORAS 
   Valor Global:   R$ 309.257,00  

 
R$  309.257,00 (trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais). 

 
5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
5.1. O MUNICIPIO DE GRANITO de GRANITO, através da Secretaria Municipal de Intraestrutura necessitará a locação de veículos 
para manutenção e deslocamento  da população em diversos aterros, desvio de estradas que serão constatada na Secretaria 
Municipal de Intraestrutura.  
5.2 - A empresa deverá ter Profissional com registro Conselho de Administração e ou equivalente devidamente validado e registrado 
nos órgãos competentes; Dispor de profissionais devidamente habilitados, motoristas e veículos para executar a execução as locações 
solicitadas, e ser supervisionado por profissional de nível superior. 
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5.3 - Os serviços serão realizados na área Urbana e rural do município contratante;  
5.4 - Os serviços deverão ser solicitados por veículos  previamente  autorizados  pela Secretaria   Municipal   de   Intraestrutura,   
seguindo   os   critérios   de   prioridade   estabelecidos   em Protocolo;  
5.5 - O Prestador deverá dispor dos veículos compatíveis com motorista habilitado e executado nas localidades que o municipio 
designar;  
5.6 - Os relatórios mensais obrigatórios deverão ser entregues mensalmente até o ultimo dia útil do mês, com período compreendido 
do  1º  ao  último  dia  do  mês  da  realização  dos procedimentos;  
5.7 - Os relatórios mensais obrigatórios deverão seguir o modelo definido pela  Secretaria Municipal de Intraestrutura;  
5.8 - O veículos/motoristas deverão manter atualizados os boletins diários de tráfegos com as horas realizadas;  
5.9 – A empresa receberá o pagamento pelos serviços comprovadamente prestados por meio de envio do Protocolo de 
Encaminhamento e Relatório Mensal;  
5.10  -  O  Prestador  será  avaliado  pela  Secretaria  Municipal  de  Intraestrutura  e  deverá  disponibilizar sempre que solicitado, os 
relatórios de acompanhamento das horas/trabalhadas. 
5.11. Os serviços serão prestados de acordo com a necessidade da Municipalidade, só podendo ser realizados mediante a autorização 
ou requisição, emitida pelo MUNICIPIO DE GRANITO/Secretaria Municipal de Intraestrutura, com autorização do Secretário Municipal 
de Intraestrutura ou funcionário designado. 
5.12. Todos os custos para a prestação de desde os custos de combustível, motorista, ajudantes, lubrificantes e pneus, serão de 
responsabilidade do Contratado. 
5.13. O MUNICIPIO DE GRANITO rejeitará, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as especificações 
deste projeto e da proposta.  
5.13.1. A contratante se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que impliquem na redução ou 
aumento do volume dos serviços, baseando-se, para tanto, na relação dos preços unitários básicos. 
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
6.1. Controle e avaliação da prestação dos serviços; 
6.2. Prestação de conta aos órgãos competentes; 
6.3. Fornecimento de infra-estrutura adequada para guarda dos equipamentos quando não em uso. 
6.4. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços; 

6.5. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços; 

6.6. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

6.8. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, com nomeação de fiscal de contrato. 

6.9. A Contratante deverá requisitar com antecedência de 24 horas equipamentos e profissionais solicitados pelos Órgãos, quando 

necessário. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
 7.1.1. efetuar os serviços de locação do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 
no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e boletim, na qual constarão as indicações referentes a este certame.  
 7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e17 a 27, do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
 7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou 
defeitos; 
 7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da execução, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
 7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 7.1.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
7.2. – Substituir de imediato o veiculo locado em igual condições de uso, no caso de impedimento, efetuando a comunicação ao 
órgão fiscalizador do contrato. 
7.3 – deverá ainda observar: 

a) Comunicar à CONTRATANTE, quando da transferência e/ou retirada e substituição de motoristas dos itinerários ou dos 
serviços e/ ou mesmo do veículo locado; 
b) Observar as normas relativas à segurança com fornecimento de IPIs, bem como cumprir a legislação de trânsito e de 
tráfego rodoviário; 
c) Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo de abalroamento, reparos mecânicos, má 
conservação, sem condições de segurança, higiene ou limpeza. A CONTRATANTE poderá inspecionar regularmente os 
veículos e, se constatar alguma irregularidade, notificará a Contratada; 
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d)  Substituir o veículo, quando solicitado por escrito pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir 
do recebimento da notificação 

 
8. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
8.1 Será Admitida a subcontratação nos termos da Lei, onde será comprovada através de formalização de termo contratual. 
8.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os 
requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto. 
8.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução 
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
8.4. Apresentar mensalmente os comprovantes pagamento aos subcontratados através de folha de pagamento e de seus 
recolhimentos dos impostos oriundo da subcontratação, sob pena de retenção nos pagamento do valor devido. 
 
9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
 
9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova 
pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 
contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 
anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização 
de falhas ou defeitos observados. 
 10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no 
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 13.520, de 2002, a Contratada que: 
 11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
 11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 11.1.3. fraudar na execução do contrato; 
 11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 
 11.1.5. cometer fraude fiscal; 
 11.1.6. não mantiver a proposta. 
 11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante; 
11.3. multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20% 
(vinte por cento)dias; 
 11.3.1. multa compensatória de 1 % (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 11.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de 
forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 11.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
 11.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União, Estado ou Município com o consequente pelo prazo de até cinco 
anos; 
 11.3.5. 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 causados; 
11.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
 11.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
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 11.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 11.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 
ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 
1999. 
11.6. 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. 
11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no órgão competente. 
 
12. DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
12.1. Os valores a serem pagos pelas prestações de serviços serão os previstos no anexo I deste edital.  
12.2. O pagamento será efetuado num prazo de até 30 (trinta) dias após a prestação/ entrega, mediante a apresentação da Nota 
Fiscal/fatura e o vista da Secretária requisitante.  
12.3. A contratação não estabelece qualquer obrigação do órgão ou entidade contratante em efetivar a contratação do serviço, face à 
sua precariedade e, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou o órgão contratante poderá denunciar o credenciamento, 
inclusive quando for constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na 
legislação pertinente, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa. 
 

 
13. DO PRAZO CONTRATUAL 
 
13.1 O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos 
termos do artigo 57, inciso I, da Lei n° 8.666/93, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, tendo início e vencimento em dia de 
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 
 

14. FISCALIZAÇÃO 

 
a) A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exonera nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, 

por qualquer inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 
b) A fiscalização da CONTRATANTE não permitirá que o profissional execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas. 
c) À CONTRATANTE é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do veiculo, que não se apresentarem em boas 

condições de operação ou estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições, durante o 
contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de valor à CONTRATANTE. 

d) Não havendo a substituição solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas. 
e) Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da seção IV, do Capítulo III, da Lei n.º 8.666/93. 

 
A CONTRATANTE nomeará um fiscal do presente contrato. 
 
A execução dos serviços será fiscalizada pelo Secretario Municipal ou por quem este indicar, que anotará em livro próprio os 
acontecimentos considerados relevantes, bem como as providências tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa da 
contratada em saná-las no prazo superior a 48 horas. 
A recusa injustificada em sanar falhas identificadas, bem como a não execução dos serviços contratados no todo ou em parte, e ainda 
o descumprimento de cláusulas contratuais será objeto de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato. O 
contratante, através da fiscalização, poderá exigir, a qualquer tempo, substituição de empregado da Contratada. A fiscalização se 
reserva no direito de determinar refazer os serviços mal executados, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro por parte da 
Contratante. 
Será obrigatória cláusula contratual que exija a comunicação por escrito ao chefe do Poder Executivo das eventuais falhas ocorridas 
na execução, sob pena dos eventuais prejuízos causados a administração serem imputados à empresa ou profissional responsável 
pelo controle.   
 
15 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 
a) Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, 
portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 
 
b) Todas as despesas relativas à execução do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão às custas, exclusivamente, do licitante 
vencedor. 
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITARIOS 

OBJETO: 
1) TRATOR DE ESTEIRA com potencia de no minimo 90 hp(67 kW) CAPACIDADE DA LÂMINA=1,8 m3 C/ OPERADOR, 
COMBUSTIVEL, AJUDANTE, COM CAMINHÃO QUE CARREGA O TRATOR INCLUSO 

TRAJETO diversos 
 

 
  CIDADE Granito 

 
 

  
   

 
     181,49  

 CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT  P. UNIT   P. TOTAL  

  (1) Locação do Veículo  HORA/TRABALHADA 150      181,49    
  (2) Motorista h 8           5,85            46,83  

  Sub Total           46,83  

  (3) ENCARGOS SOCIAIS 123,90%           58,02  

  Sub total mao de obra com encargos         104,86  

  (4) Insumos 
 

      
       Combustivel (Oleo Diesel media 8 km/L) litros         18,75            3,82            71,63  
  (5) Depreciação do Veiculos durante contratação 

 
                5,01  

  Sub total           76,64  

  SUB-TOTAL GERAL 
 

            181,49  

      

  TOTAL GERAL               181,49  

      OBJETO: 2) PC - CAVALO MECANICO C/ OPERADOR, COMBUSTIVEL E CARRETA INCLUSA PARA DESLOCAMENTO 
 TRAJETO diversos 

 
 

  CIDADE Granito 
 

 
  

   
 

     220,68  
 CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT  P. UNIT   P. TOTAL  

  (1) Locação do Veículo  HORA/TRABALHADA 226,64      220,68    
  (2) Motorista h 8           5,85            46,83  

  Sub Total           46,83  

  (3) ENCARGOS SOCIAIS 123,90%           58,02  

  Sub total mao de obra com encargos         104,86  

  (4) Insumos 
 

      
       Combustivel (Oleo Diesel media 8 km/L) litros         28,33            3,82          108,22  
  (5) Depreciação do Veiculos durante contratação 

 
                7,61  

  Sub total         115,83  

  SUB-TOTAL GERAL 
 

            220,68  

      

  TOTAL GERAL               220,68  

                        OBJETO: 3) CAMINHAO BASCULANTE 12METROS CUBICOS C/ OPERADOR, COMBUSTIVEL 
TRAJETO diversos 

 
 

  CIDADE Granito 
 

 
  

   
 

        77,34  
 CODIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT  P. UNIT   P. TOTAL  

  (1) Locação do Veículo  HORA/TRABALHADA 73         77,34    
  (2) Motorista h 8           4,04            32,30  

  Sub Total           32,30  

  (3) ENCARGOS SOCIAIS 23,90%             7,72  

  Sub total mao de obra com encargos           40,02  

  (4) Insumos 
 

      
       Combustivel (Oleo Diesel media 8 km/L) litros           9,13            3,82            34,88  
  (5) Depreciação do Veiculos durante contratação 

 
                2,44  

  Sub total           37,32  

  SUB-TOTAL GERAL 
 

              77,34  

      

  TOTAL GERAL                 77,34  
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

   1) TRATOR DE ESTEIRA com potencia de no minimo 90 hp(67 kW) CAPACIDADE DA LÂMINA=1,8 m3 C/ OPERADOR, 
COMBUSTIVEL, AJUDANTE, COM CAMINHÃO QUE CARREGA O TRATOR INCLUSO 

  

TABELA DE CUSTOS 

CUSTOS VARIÁVEIS R$ % 

COMBUSTÍVEL 38.702,39 30,46% 

ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PEÇAS, ACESSÓRIOS E 
LAVAGEM 

11.433,87 9,00% 

CUSTOS FIXOS R$ % 

DEPRECIAÇÃO DOS VEICULOS 3.509,54 2,76% 

DESPESAS COM PESSOAL 48.890,60 38,48% 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, 
TRIBUTOS, LUCRO  

24.506,59 19,29% 

TOTAL (valor máximo do HORA) 181,49 100% 

 

 R$        127.043,00  
 
 

    COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

   2) PC - CAVALO MECANICO C/ OPERADOR, COMBUSTIVEL E CARRETA INCLUSA PARA DESLOCAMENTO 

 TABELA DE CUSTOS 

CUSTOS VARIÁVEIS R$ % 

COMBUSTÍVEL 26.507,56 40,04% 

ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PNEUS E CÂMARAS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E LAVAGEM 

5.958,36 9,00% 

CUSTOS FIXOS R$ % 

DEPRECIAÇÃO DOS VEICULOS 2.089,78 3,16% 

DESPESAS COM PESSOAL 18.685,71 28,22% 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, 
TRIBUTOS, LUCRO  

12.770,75 19,29% 

TOTAL (valor máximo do HORA) 220,68 100% 

 

R$          66.012,17 
 
 

    COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

   VEICULO TIPO CAÇAMBA 
   TABELA DE CUSTOS 

CUSTOS VARIÁVEIS R$ % 

COMBUSTÍVEL 41.872,65 36,09% 

ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PNEUS E CÂMARAS, 
PEÇAS, ACESSÓRIOS E LAVAGEM 

10.440,90 9,00% 

CUSTOS FIXOS R$ % 

DEPRECIAÇÃO DOS VEICULOS 3.661,95 3,16% 

DESPESAS COM PESSOAL 37.656,17 32,46% 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, 
TRIBUTOS, LUCRO  

22.378,33 19,29% 

TOTAL (valor máximo do HORA) 77,34 100% 

 

 R$        116.010,00  
    TOTAL GERAL  R$   309.065,17    
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MUNICÍPIO DE GRANITO (PE) 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº012/2019 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do 
artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 
plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital. 
 

Granito (PE), __ de ________ de2019. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Licitante 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

 
 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
AO 
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
Ref.: PREGÃO Nº012/2019 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos 
incisos do § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e, para efeito do 
cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da lei federal nº 10.520/2002, sob as 
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste 
Edital. 
 
(  ) – há regularidade fazendária. 
(  ) – não há regularidade fazendária. 
 

Granito (PE), __ de ________ de2019. 
 
 

_____________________________________ 
Nome do Licitante 
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
O Município de Granito, neste ato representado por seu Prefeito, João Bosco Lacerda de 
Alencar, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ................................................, 
estabelecida no Rua ..........................................., nº. ............ CNPJ Nº. 
................................................, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada 
FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Federal 10.520/2002 e Decreto federal nº 7.892/13 que institui a modalidade pregão e 
regulamentou o registro de preço e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o 
resultado do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2019, firmam a 
presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, 
suas alterações posteriores e as condições seguintes: 
 
 
CLAUSULA I – DO OBJETO  
1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para xxxxxx abaixo 
especificados: 
 

Und Quantidade  Especificação Valor Unitário 

    

 
CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de assinatura.  
 
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata 
de Registro de Preços, o Município de Granito não será obrigado a aquisição, exclusivamente 
por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para tanto, outros 
meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie à empresa detentora.  
 
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 
condições constantes do Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 001/2019, que precedeu 
a integra do presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição, por ser 
de pleno conhecimento das partes.  
 
CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO (Conforme Edital) 
 
CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO (Conforme Edital) 
  
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Do Município: 
 
5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste 
representado pela Nota de Empenho; 
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5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 
perfeita execução do empenho; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente;  
5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6. Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos 
termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o Sr. Clemerson Araujo dos Santos - Secretario 
Municipal de Transporte. 
 
5.2. Da Detentora da Ata: 
5.2.1. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o 
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações 
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, 
decorrentes dos Fornecimentos e de qualquer tipo de demanda. 
    
5.2.2. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 
presente ata, com perfeição e acuidade. 
 
5.2.3. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a 
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, 
quando em Fornecimento, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe 
asseguram. 
 
5.2.4.  A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao 
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, 
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento. 
 
5.2.5. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 
 
5.2.6. No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e 
seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o produto. 
 
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (Conforme Edital) 
 
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES (Conforme Edital) 
 
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, 
em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida 
Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer 
reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a 
partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de Pregão 
Presencial Para Registro de Preços nº 001/2019, o qual integra a presente Ata de Registro de 
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Preços, observadas as disposições constantes do disposto na Lei nº 10.192/2001, em seus arts. 
2º e 3º, e na Lei nº 8.666/93, em seu art. 40, inciso XI. 
 
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 
em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio 
econômico financeiro da avença, desde que devidamente justificado e aceita pela administração. 
  
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
administração, quando: 
9.1.1. a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 
9.1.2. a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
administração não aceitar sua justificativa; 
9.1.3. a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 
9.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições 
legais; 
9.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
9.1.6. por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Administração; 
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de 
administração da presente Ata de registro de Preços.  No caso de ser ignorado, incerto ou 
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial 
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço e registrado 
a partir da última publicação. 
 
9.3.  Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando 
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 
  
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Município de Granito, por programa, projeto, fonte de 
recursos e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte.  
 
Secretaria: 
Programa: 
Elemento de despesa:  
 
CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
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11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em 
cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Setor de 
Compras os quantitativos das aquisições. 
11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência 
para tanto. 
 
 
CLÁUSULA XII – DO RECEBIMENTO: 
12.1. Para o recebimento do objeto desta licitação, o Município designará no mínimo 03 (três) 
servidores, nomeados através de Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, II, 
“a” e “b”, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade   com 
o solicitado na licitação; 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 
13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Presencial Para Registro de Preços nº 001/2019 e a 
proposta da empresa___________ classificada em 1º lugar no certame supra numerado. 
 
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto 
Municipal nº 11/2006 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.     
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA XV – DO FORO 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Bodocó, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata. 
 E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
  Empresa Detentora da Ata    Prefeito Municipal 

       
Testemunhas: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

 

MINUTA DO CONTRATO 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 

PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTOS Nº _____/2019 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURA LOGISTICA, QUE FIRMAM, DE UM LADO, 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO E, DE OUTRO 

LADO, A EMPRESA. 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de Pernambuco, com sede na Av. 

Jose Saraiva Xavier, 90, Centro, Granito-PE, inscrita no CNPJ sob nº 11.040.888/0001-02, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 

JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 

RG nº 2298374-SSP-PE, inscrito no CPF/MF sob nº 303.437.984-68, residente e domiciliado 

na Av. Jose Saraiva Xavier, 98 Centro Granito-PE CEP: 56.160-000, e xxxxxxxxxxxxxxxx, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede à xxxxx nº xxx centro cidade de xxxxxxx-PE, 

inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por seu titular, o Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxx, Brasileiro, xxxxxx, Portador do CPF nº xxxxxxxxxxxxx e da Identidade 

Civil RG Nº xxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, em 

atenção aos princípios da Administração Pública e as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, 

além dos termos do Processo Licitatório nº 027/2019, Pregão (presencial) SRP nº 012/2019, 

o fazendo de acordo com as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO 

MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E 

LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE, conforme projeto básico (Anexo I). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 

Pela execução dos Fornecimentos, conforme proposta de preços apresentada nos autos do 

Processo Licitatório nº 027/2019, homologado e adjudicado à CONTRATADA, a 

CONTRATANTE pagará o valor global de R$ xxxx (xxxxx). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A execução dos serviços terá a vigência de 12 (doze) meses, com termo inicial 

imediatamente após sua assinatura, e término de vigência, podendo ser prorrogado na forma 

do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GRANITO para o exercício 2019, consubstanciando-se nas seguintes rubricas:  

 

MUNICIPIO DE GRANITO 

Unidade Orçamentária: Secretaria de Infraestrutura 
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Funcional: 15.122.0403.2825.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA 

JURÍDICA 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO efetuará o pagamento referente à prestação da 

execução dos serviços objeto deste Contrato, a cada 30 (trinta) dias consecutivos, a contar 

da assinatura do instrumento de contrato, mediante apresentação da nota fiscal/fatura e 

após o atesto da autoridade competente. 

 

Subcláusula Primeira - A Prefeitura Municipal de Granito se reserva ao direito de efetuar o 

pagamento das faturas dos Fornecimentos prestados, dentro do mês da prestação dos 

Fornecimentos, e após as mesmas darem entrada na seção de contabilidade. 

 

Subcláusula Segunda - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a 

contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização 

monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de 

Mercado (IGP-M). 

 

Subcláusula Terceira - O pagamento será feito em moeda corrente nacional através de 

cheque nominal com carimbo de cruzamento válido apenas para depósito bancário, ou 

através de transferência online de valores, preferencialmente. 

 

Subcláusula Quarta - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

 

Subcláusula Quinta - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico – 

financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade 

ou retardamento da execução do contrato.   

 

Subcláusula Sexta - A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da CONTRATADA, a 

comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e providenciarias e com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento na data e na forma prevista no presente contrato; 

b) Permitir o livre acesso do pessoal técnico da CONTRATADA as suas dependências 

com o objetivo da execução de Fornecimentos; 

c) Proporcionar ao pessoal técnico da CONTRATADA toda assistência e as facilidades 

operacionais necessárias ao pleno desenvolvimento das atividades atinentes ao presente 

contrato, inclusive para participação de reuniões juntos aos órgãos fiscalizadores e 

monitoradores; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato; 

e) Notificar a CONTRATADA imediatamente, por oficio, sobre as faltas e defeitos na 

execução dos Fornecimentos; e 
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g) Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos 

termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

São obrigações do CONTRATADO: 

a) fornecimento dos itens objeto desse contrato, pessoalmente (pessoa física) / por 

seu escritório (pessoa jurídica), sob sua responsabilidade pessoal, diretamente na sede da 

CONTRATANTE, conforme demanda e necessidade específicas; 

b) Prover os produtos conforme solicitação necessários à realização dos pedidos, no 

prazo de até 03 (três) dias úteis do protocolo do pedido. 

c) Durante todo o período de realização do evento, a empresa vencedora deverá 

disponibilizar no local: Equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais 

necessários a realização da execução dos serviços para solucionar todo e qualquer problema 

que possa surgir. 

d) Dispor de equipamentos de reserva para quaisquer eventualidades e ou panes. Não 

transferir a outrem, total ou parcialmente, as responsabilidades a que está obrigada por este 

Contrato, nem subcontratar os Fornecimentos CONTRATADOS, e no caso de subcontratação 

sem a anuência e autorização do município, sob pena de aplicação das sanções; 

e) Zelar para que os dados, informações e quaisquer documentos elaborados com 

base nos Fornecimentos ora contratados, tenham tratamento reservado; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e/ou supressões até o 

limite fixado no artigo 65, da Lei nº 8.666/93; e 

g) O CONTRATADO responderá pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISAO CONTRATUAL 

Constituem motivos para a rescisão do contrato os casos relacionados no art. 78 da Lei nº 

8.666/93, e demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Primeira- Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos 

I a XI, art. 78, da Lei nº 8.666/93, e demais normas legais pertinentes, terá a contratada 

direito, exclusivamente, ao pagamento dos Fornecimentos corretamente executados. 

 

Subcláusula Segunda -Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 

78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

 

CLÁUSULA NONA: DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste contrato, nos termos do artigo 

61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇAO 

A fiscalização da prestação dos Fornecimentos será exercida por um representante da 

CONTRATANTE, devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem 

no curso da prestação dos Fornecimentos e exercerem toda a sua plenitude a ação 

fiscalizadora de que trata a Lei nº 8.666/93. 
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Subcláusula Primeira - A fiscalização de que trata esta CLÁUSULA não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidade, ou ainda resultante de 

imperfeições técnicas e vícios, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e propostos. 

 

Subcláusula Segunda - A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em 

parte os Fornecimentos prestados, se considerados em desacordo ou insuficientes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no artigo 65, da 

Lei de Licitações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela inadimplência das obrigações contratuais, o CONTRATADO estará sujeito às penalidades 

previstas nos artigos 81 e 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, caso não sejam aceitas as suas 

justificativas. 

 

Subcláusula Primeira - O CONTRATADO, se transgredir as condições estabelecidas neste 

CONVITE, vindo, em consequência, acarretar prejuízos aos interesses da Prefeitura Municipal 

de Granito, se sujeitarão às sanções abaixo elencadas, sem prejuízo das penalidades 

previstas na Lei Federal nº8.666/93, ressalvados os casos de força Maior: 

 

a) Multa diária de 10% (dez por cento), do valor do contrato, quando o 

adjudicatário, sem justa causa, não cumprir dentro do prazo proposto, a 

obrigação assumida; 

 

b) Multa diária rescisória correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor 

dos Fornecimentos prestados, depois de decorridos 24 (vinte) horas de 

atraso, sem manifestação do adjudicatário, ficando, desta forma, 

caracterizado o motivo para o cancelamento do contrato; e 

 

c) O valor da multa deverá ser recolhida no departamento de tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Granito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a 

contar do instante do recebimento da comunicação. 

 

Subcláusula Segunda - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total 

ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à contratada as seguintes sanções: 

 

a)  Advertência por escrito; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o Município de e/ou Prefeitura Municipal de Granito, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos; e, 

 

c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, inc. IV, da Lei nº 

8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 

Subcláusula Terceira - Em qualquer dos casos mencionados nas subcláusulas primeira e 

segunda, a firma faltosa poderá sofrer as penalidades previstas nas alíneas “b” e “c” do 
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subitem anterior, seguida da comunicação a toda Administração direta e indireta do Município 

de Granito-PE. 

 

Subcláusula Quarta - Antes da aplicação de qualquer penalidade à contratada será 

assegurada à mesma o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Bodocó-PE, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. 

 

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente Instrumento, após lido e 

achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, 

extraindo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação 

vigente. 

  

Granito-PE,           de               de 2019. 

 

 

_________________________________________________________ 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO 

REPRESENTANTE: JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 

  

 __________________________________________________________ 

CONTRATADA:  

REPRESENTANTE: 

CNPJ: 

 TESTEMUNHAS:  

 

1._____________________________  

NOME: 

CPF: 

 

2._____________________________  

NOME: 

CPF: 
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ANEXO – V MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação 

da  Prefeitura Municipal de Granito – PE 

Processo Licitatório nº  

Pregão nº  
 

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 
ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS 

E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO 

MUNICIPIO DE GRANITO-PE conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e 
informações constantes do ANEXO I. 

Data da Sessão: 12/12/2019 às 9h00 
 

 

 
 

 
Valor da proposta R$ 

(_____________)_________________________________________________________ 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias    

Prazo de Entrega: Conforme Edital    

Forma de Pagamento: Conforme Edital    
 
 Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima 
indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação e que nos preços já estão 
incluídos fretes, seguros e os demais encargos sociais. 
 
- Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
Razão Social: ------------------------------------- 
CNPJ/MF: ---------------  
Número de Inscrição Estadual( Sendo isento, informar)-------------------------------------------  
Endereço: ------------------------------------------  
Tel./Fax: ---------------  
CEP: --------------------  
Cidade: -------------------------- UF: ----------  
Banco: ------------ Agência: ------------- c/c: ----------------  
 - Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome:--------------------------------------------------------  
Endereço:-----------------------------------------------------  
CEP: ----------------- Cidade: ------------------------ UF: -------  
CPF/MF: ------------------------ Cargo/Função: ------------------  
RG nº: --------------------------- Expedido por: ------------  
Naturalidade: -------------------- Nacionalidade: -------------------------------- 
 
 Local:_______________________ Data:___/___/____ 
 

_______________________________________________ 
(Assinatura do Proponente c/ carimbo do CNPJ) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2019 

 

ANEXO VI - Modelo de Declaração de NÃO EMPREGA MENOR 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Referente PP nº........./2019. 

 

_______________________________inscrita no CNPJ nº ___________________________por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(a)__________________________________________, 

portador (a) da carteira de identidade nº_______________________ e do 

CPF___________________, declara para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 1988 e do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, 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 

(   ) Sim 

(   ) Não. 

 

Data: ___/____/_____ 

____________________________ 

Representante Legal 
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PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº ____/2019 
 
 

ANEXO VII - MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

................................................................................. portador(a) da cédula de identidade 
nº ........................... e do CPF nº ............................ , a participar da licitação instaurada 
pelo município de Granito-PE, na licitação modalidade de Pregão Presencial sob o nº 
____/2019, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes 
para pronunciar-se em nome da empresa 
............................................................................ CNPJ nº .................................... , bem 
como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 
Local e data. 
 
 
_____________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
(firma reconhecida) 
 
 
 
_______________________________________ 
Nome do dirigente da empresa 
 
 
 
 
Obs.: 
1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 
para os fins deste procedimento licitatório. 

 
 
  



ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE GRANITO 

 

 

 

Fone: (87) 3880-1156 Fax: 38801172 

Av. José Saraiva Xavier, n° 90 – Centro 

Granito – PE CEP: 56160-000 

CNPJ: 11.040.888/0001-02 
 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 027/2019 
Pregão Presencial n.º 012/2019 
 

Processo Licitatório nº 027/2019 
PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

ANEXO XII - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
 
 
 

Autorizo a xxxxx. 
 
Modalidade Pregão Presencial N°:. 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº  
Valor do Contrato R$ XXXXX. 
 
À 
XXXXXXX 
 
 

Pela presente Ordem de fornecimento, autorizo a execução dos Fornecimentos 
relacionados no contrato acima epigrafado, celebrado entre a xxxxx e a Empresa acima citada. 
 
 
Granito-PE, _____de______________de _______.  
 
 
___________________________  
PREFEITO 
Secretario Municipal/Gestor/Diretor/chefe de almoxarifado 
 

 
 

contratado: recebido em ____/_____/_____ 
 

Assinatura e Carimbo 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 
OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 

ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS 

E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO 
MUNICIPIO DE GRANITO-PE 

 
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO E DE CONHECIMENTO DO EDITAL 
 

 
 

empresaxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua 

xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador 

da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação 

processo de licitação nº xx/2019 – PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019, referente a OBJETO: 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC 

CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS 

DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 

DE GRANITO-PE, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no 

presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

• os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento 

de todas as informações; 

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e 

• inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

• Asseveramos ainda que, caso sejamos a empresa adjudicatária desta licitação, 

cumpriremos fielmente com o seu objeto, mediante a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GRANITO-PE, com observação integral das normas pertinentes. 

Por ser verdade, firmamos o presente, para os devidos fins, sob as penas da lei. 

 
xxxxi-xxx, xx de Agosto de 2019. 
 
 

Responsável da empresa 
empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
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Papel timbrado da empresa 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

 

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 
ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS 

E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO 
MUNICIPIO DE GRANITO-PE. 

 

ANEXO IX-DECLARAÇÃODE ATIVIDADE PRINCIPAL DO CNAE 
 

 
 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita 
no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. 

xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF 
nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação processo de licitação nº xx/2019 – PREGÃO (PRESENCIAL) 

SRP Nº012/2019, referente O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA 

SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE, no Município de Granito 
PE, QUE A SUA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DE MAIOR RECEITA DA EMPRESA 

CONFIGURA O CNAE xxxxxx – xxxxxxxxx descrever qual?.  
 

 
xxxxi-xxx, xx de Agosto de 2019. 

 

 
 

 
Responsável da empresa 

empresaxxx 

CNPJ sob o nº. xxxxxx 
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Papel timbrado da empresa 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 
 

Objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 
ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS 

E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO 

MUNICIPIO DE GRANITO-PE. 
 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NOS 
QUADROS DE SOCIETARIO DA ENTIDADE 

 
 

 

Declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a empresa xxxxxxxxxxxxxx, inscrita 

no, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua xxxxxxxxxxxx– CEP: xxxxxxxxxxxx, na cidade de 

xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo o Sr. 

xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),xxxxxxxxxxxx,portador da Carteira de identidade RG xxxxxxxxxx-SSP_xx, CPF 

nº xxxxxxxxxxxxxx, , concorrente da licitação processo de licitação nº xx/2019 – PREGÃO (PRESENCIAL) 

SRP Nº012/2019, referente O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA 

SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANITO-PE- PE, que não possui 

em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista.  

 

 
 

xxxxi-xxx, xxde Julho de 2019. 

 
 

 
 

Responsável da empresa 

empresaxxx 
CNPJ sob o nº. xxxxxx 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

 

ANEXO XI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 

Objeto: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (TRATOR DE 
ESTEIRA, PC CAVALO MECANICO E 03 CAÇAMBAS) PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE ATERRO EM ESTRADAS 

E LOCAIS DIVERSOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO 

MUNICIPIO DE GRANITO-PE. 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante), doravante denominado (Licitante), declara, sob as penas da lei, em 

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 

a) A proposta apresentada para participar da licitação modalidade PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 
outro meio ou por qualquer pessoa;  

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação modalidade PREGÃO 
(PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE, não foi informada, discutida 

ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO (PRESENCIAL) SRP 
Nº012/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GRANITO-PE, quanto a participar ou não da referida licitação;  
 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO (PRESENCIAL) 

SRP Nº012/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação;  

 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO-PE não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das 
propostas; e, 

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém  

plenos poderes e informações para firmá-la.  
Local e data.  

_________________________________________________________  

Nome e assinatura do declarante (Representante da licitante no âmbito da licitação  
NOME DA EMPRESA  

CNPJ (MF) Nº.______________________ 
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DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE VEICULO. 
 
 
 
A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº 
_____________, sediada à Rua/Avenida ___________________nº________, Setor/Bairro 
____________________, na cidade de ________________ Estado de _______, neste ato 
representado pelo seu sócio/procurador o Senhor ___________, nacionalidade, estado civil, 
residente e domiciliado na _________, portador da Carteira de Identidade n°______ e CPF n° 
___________, DECLARA, sob as penas da Lei, que o veiculo de placa ___________, encontra-
se devidamente inspecionado, apto a desempenhar toda e qualquer atividade afim que se 
destina. 
 
 
 

___________, em _____ de _______ 2019. 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
Carimbo do CNPJ 

 

 

 
 

Atestado por Mecânico:  
 

 
  



ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 

MUNICIPIO DE GRANITO 

 

 

 

Fone: (87) 3880-1156 Fax: 38801172 

Av. José Saraiva Xavier, n° 90 – Centro 

Granito – PE CEP: 56160-000 

CNPJ: 11.040.888/0001-02 
 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 027/2019 
Pregão Presencial n.º 012/2019 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 

EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) SRP Nº012/2019 

ANEXO XII - MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 
 

INTERESSADO:  
 
CODIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ________________________ 
 
REF.: Aquisição de  
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES: CONFORME EDITAL DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 015/2018, 
NOS TERMOS DA Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº 117/2006, e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/1993, e alterações posteriores. 
 
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº__________/___ 
 
FORNECEDOR:.................................................................................................  
 
O FORNECEDOR acima qualificado fica autorizado a fornecer:  

N° DESCRIÇÃO DO ITEM QTD P. UNIT P. TOTAL 

1 
2  
3 
4 
enésimo 

    

 
PRAZO DE ENTREGA: no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento 
contado do recebimento da presente Ordem de Fornecimento. (cf. item 12.1 do Edital Pregão n° 
015/2018 sob pena de penalização do contratado pelo não cumprimento cf. 8.10). 
 
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº_________ R$______  
 
NOTA DE EMPENHO Nº_______________  
 
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL  
 
 
Granito-PE, _____de______________de _______.  
 
___________________________  
Secretario Municipal/Gestor/Diretor/chefe de almoxarifado 
 

Fornecedor: recebido em ____/_____/_____ 
 

Assinatura e Carimbo 


