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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 22/2018
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2018
EDITAL
A Prefeitura de Jurema, Estado Pernambuco, torna público que se acha aberta
Licitação na modalidade PREGÃO (ELETRONICO) Nº 002/2018, do tipo “menor preço”,
critério de julgamento “por lote”.
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores e pela Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores.
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá, conforme abaixo
especificado:
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para realizar Prestação de Serviço de
Transporte mediante locação de veículos em caráter não eventual, objetivando o
deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes ao bom
andamento da gestão municipal no âmbito das Secretarias do Município de
Jurema/PE
Local: site www.licitacoes-e.com.br
Início do acolhimento das propostas: a partir do dia 16/11/2018 às 13:00hs
Limite para acolhimento das propostas: às 29/11/2018 às 08:00hs
Abertura das Propostas: às 29/11/2018 às 08:00hs
Início da sessão de disputa: às 03/12/2018 às 11:30hs
Tempo de duração da Fase Eminente de Lances: 05 (cinco) minutos
Referência de tempo: Horário de Brasília
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria
nº 002, de 02 de janeiro de 2018.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa do ramo para
realizar Prestação de Serviço de Transporte mediante locação de veículos em caráter não
eventual, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes
ao bom andamento da gestão municipal no âmbito das Secretarias do Município de
Jurema/PE.
1.2. As descrições detalhadas, dos serviços a serem adquiridos contratados estão
contidos no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento convocatório e deverão ser
minuciosamente observados pelos licitantes quando da elaboração da proposta de
preços.
2. ANEXOS DO EDITAL
2.1 Fazem parte deste instrumento convocatório os Anexos de I a V, conforme descrito
abaixo:
I - Termo de Referência (Anexo I A E B)
II – Minuta do Contrato
III – Declaração de Cumprimento das condições de habilitação (Anexo III A ou
B)
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IV – Declaração de Fato Superveniente, Declaração que não emprega menor e
Declaração que a empresa existe fisicamente e que está em pleno
funcionamento. (Anexo IV)
V - DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS
NO § 4º DO ARTIGO 3º Da LC123/2006 (Anexo V)
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1 Poderão participar deste Pregão:
3.1.1. As empresas que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto
deste Pregão, legalmente constituídas e que satisfaçam as condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos e que estejam previamente credenciadas perante o “Sistema de
Licitações Eletrônicas” do Banco do Brasil S.A.
3.1.2. A participação na licitação implica automaticamente, na aceitação integral dos
termos deste Edital, seus Anexos e Leis aplicáveis e pressupõe o pleno conhecimento de
todos.
3.2 Não poderão concorrer neste Pregão:
3.2.1 Empresas:
3.2.1.2 Sob processo de recuperação judicial;
3.2.1.3 Declaradas inidôneas, por ato do Poder Público;
3.2.1.4 Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração, ou
qualquer de seus órgãos descentralizados;
3.2.1.5 Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores;
3.2.1.6 Proponentes que fazem parte do mesmo grupo econômico ou financeiro,
somente podem apresentar uma única proposta, sob pena de rejeição de todas as
propostas apresentadas. Considera-se integrante do mesmo grupo econômico ou
financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas ou representantes legais
comuns, e aquelas que dependem ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra
empresa.
3.2.1.7. Que não tenham providenciado o credenciamento prévio no Banco do Brasil
S.A.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante, caso não seja credenciado, deverá providenciar previamente, o seu
credenciamento perante o “Sistema de Licitações Eletrônicas do Banco do Brasil“, em
qualquer agência de todo o País, mediante atribuição de chave de identificação e de senha
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.3 Para o credenciamento será necessário o comparecimento do representante legal da
sociedade licitante a estabelecimento indicado pelo provedor do sistema, o fornecimento
de cópia do contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios, a assinatura
do Termo de Adesão ao Regulamento (de utilização do sistema), a assinatura de Termo
de Nomeação de Representante, que habilitará a pessoa física indicada a realizar
negócios em nome da pessoa jurídica credenciada.
4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
_________________________________________________________________________
Praça da Conceição, 72 – Centro – Jurema-PE
CEP: 55.480-000 – CNPJ: 10.141.489/0001-75
FONE/FAX:(87)3795-1156 – E-mail: pmjuremape@yahoo.com.br

________________________________________________________________________________
4.5 A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
4.6 O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de
sua capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
4.7 Em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006 e alterações posteriores e para que possa gozar
dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do
credenciamento, acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno
Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação,
conforme o caso.
4.8 Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não contém os dados
acima em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no
Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a qualquer agência do BANCO BRASIL, provedor
do Sistema.
5. DA CONEXÃO COM O SISTEMA
5.1. Observado o disposto no item 4 deste edital, a participação neste pregão eletrônico
dar-se-á por meio da conexão da licitante ao sistema eletrônico, pela digitação de sua
senha privativa e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, de acordo com o
item 6 exclusivamente por meio do referido sistema, até o prazo limite para acolhimento
das propostas, conforme descrito no preâmbulo deste edital.
5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
5.3. Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá
manifestar, sob as penas da lei, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.
5.4. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
6- DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS INICIAIS
6.1. A partir da data e horário indicados no preâmbulo deste edital terá início o período de
acolhimento das propostas iniciais, as quais deverão ser inseridas em local específico no
Sistema de Licitações Eletrônicas, a proposta de preços expressa em moeda nacional, com
no máximo dois algarismo após a vírgula, SEM identificação do licitante, até a data e hora
fixadas para a sessão do Pregão.
6.2 Finalizado o prazo para acolhimento das propostas iniciais (indicado no preâmbulo deste edital) não será
mais possível a inserção de propostas no Sistema de Licitações.
6.3 Para formulação das propostas iniciais deverá ser considerado o valor total do Item, obtido

através do resultado da multiplicação dos valores unitários pela quantidade indicada no
termo de referência pertinente.
6.3.1 A proposta inicial deverá ser anexada no sistema de licitações junto a composição de custos unitários,
encargos sociais, referenciais de preços, planilha demonstrativa da composição de custos da
Bonificação das Despesas Indiretas (BDI) e cronograma físico-financeiro até o dia da abertura das
propostas, sob pena de desclassificação.
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6.4. Serão desclassificadas as propostas iniciais com valor superior ao máximo admitido ou que não
atenderem as exigências deste edital, inclusive do subitem anterior.
Também serão desclassificadas as Propostas que estiver possibilitando a identificação de sua
proponente.

7- DO PROCEDIMENTO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1- A partir do horário descrito no preambulo do edital e previsto no sistema, terá início a
sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas e
em perfeita consonância com as especificações e condições de formecimento, previstas neste
Edital.
7.2 - Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
7.3 - PARA FINS DE FORMULAÇÃO DOS LANCES OS LICITANTES DEVERÃO
DURANTE TODA ETAPA DE LANCES SEMPRE OFERTAR O PREÇO POR ITEM.
7.4 - Só serão aceitos os lances, cujos valores forem inferiores ao último lance registrado pelo
sistema pelo próprio licitante.
7.5- O sistema não aceitará lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor
superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e
diferente de qualquer lance válido.
7.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação ao autor do lance aos demais
participantes.
7.7 - A etapa de lances no tempo normal, será controlada e encerrada pelo Pregoeiro,
mediante o encaminhamento de aviso e fechamento iminente dos lances, quando será do
início automaticamente pelo sistema, no tempo aleatório, que trascorrerá no periodo de tempo
de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a fase de recepção de lances.
7.8 - Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico,
contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser
obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
7.9 - No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances, retornando a Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes, através de mensagem eletrônica expressa no site www.licitacoes-e.com.br,
divulgando data e hora para a reabertura da sessão.
8. DA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
8.1- Encerrada a fase de lances, o arrematante deverá remeter imediatamente via fax, a
proposta de preços readequada da empresa através do fax: (87) 3795-1156 ou e-mail
cpljurema1@gmail.com no prazo máximo de 24 (vinte a quatro) horas, com os valores
atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, com posterior
envio da proposta de preços readequada original a qual deverá ser entregue em um prazo
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máximo de 03 (três) dias para o seguinte endereço: PREFEITURA DE
JUREMA/Comissão Permanente de Licitação - Praça da Conceiçao, 72 Centro Jurema –
PE. CEP: 55.480-000.
8.2.- A proposta deverá ser apresentada acompanhada da composição de todos os
custos unitários da planilha, encargos sociais, referenciais de preços, planilha
demonstrativa da composição de custos da Bonificação das Despesas Indiretas (BDI) e
cronograma físico-financeiro, conforme sugerido no Projeto Básico, detalhado em
parcelas mensais, contendo valores simples, acumulados e totalizados, por etapas de
serviços:
8.3.- A proposta de preços readequada deverá ser apresentada de acordo com todas as
exigências deste Edital, redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou
informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
assinada na última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal,
devidamente identificado, com firma reconhecida, nela constando obrigatoriamente:
8.3.1- Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e/ou fax.
8.3.2. Prazo de entrega ou do início da prestação dos serviços (após o recebimento
da ordem de serviço, quando for o caso);
8.3.3- Prazo de validade da proposta, não inferior à 60 (sessenta) dias.
8.3.4- Descrição precisa do item, devendo obrigatoriamente atender as
especificações neste edital e seus anexos;
8.3.5 Ser apresentada com preços expressos em moeda corrente nacional (Real),
UTILIZANDO DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA (Lei Federal nº 9.069/95),
discriminados por item e ITEM, em algarismo (unitário e total);
8.4 – As propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão
verificadas quanto a eventuais erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da seguinte
forma:
a) Discrepância entre o valor escrito em algarismo e por extenso, prevalecerá o valor por
extenso;
b) Erros de transcrição das quantidades previstas; será corrigido mantendo-se o preço
unitário e corrigindo-se a quantidade e preço total;
c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente; será retificado
o valor do total;
d) Erro de somatório será corrigido considerando-se as parcelas corretas e retificando-se
o total;
8.5 - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que a Prefeitura de Jurema não será, em nenhum
momento, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
8.5. Serão desclassificadas as propostas que:
8.5.1. Não atenderem às condições e exigências deste Edital e/ou que consignarem
preços inexeqüíveis ou superfaturados.
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9- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1- O julgamento obedecerá ao critério de menor preço por item.
a) preço unitário e total por item, e total por lote, em Real, expresso em algarismo
e por extenso prevalecerá em casos de divergência entre o preço total do item e
o preço unitário, o valor ofertado como o preço unitário, bem como em
divergência entre o valor em algarismo e o valor por extenso, o valor por
extenso;
b) devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e
indiretas, inclusive os tributos, taxas, custo com embalagens, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, frete, seguro, e qualquer outros custo e despesas
que incidam sobre o fornecimento do objeto. Não será permitido por tanto, que
tais encargos sejam discriminados em separados;
c) Validade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, contados da data de
entrega dos envelopes.
9.2- A Pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances, ou quando for o caso, após a negociação e decisão da
Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.3 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
9.4 - Acatada a proposta, constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital e não
havendo manifesto de intensão de interposição de recurso, o objeto será adjudicado ao autor
da proposta ou lance de menor preço.
9.5 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subseqüente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. A
Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido o menor preço.
9.6- Após a fase de lances e da negociação, havendo empate no momento do julgamento
das propostas, será assegurada às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
preferência na contratação, caso a licitação tenha sido vencida por empresa que não
detenha tal condição.
9.7 - Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das Microempresas ou
das Empresas de Pequeno Porte, serão consideradas as propostas por estas
apresentadas iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais bem
classificada.
9.8 - Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.9 - A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será
convocada para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de
preclusão.
9.10 - Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se apresente neste caso
não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que
se enquadrem na mesma hipótese, para exercício de igual direito.
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9.11- Na situação de empate na forma antes prevista, existindo equivalência nos valores
apresentados por mais de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, procederse-á o sorteio entre estas de molde a se identificar aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
9.12- Caso nenhuma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte venha a ser
contratada pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.
9.13 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta
no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
10 - DA HABILITAÇÃO
10.1- Ao final da sessão, o arrematante deverá remeter imediatamente via fax ou e-mail
cpljurema1@gmail.com, a documentação para habilitação no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, e providenciar o encaminhamento das cópias com os originais ou cópias
devidamente autenticadas em cartório competente, os quais deverão ser entregues no prazo
máximo de 03 (três) dias, numerando todas as folhas de seu conteúdo, para o seguinte
endereço: PREFEITURA DE JUREMA/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –
Praça da Conceiçao, 72 Centro Jurema PE, CEP 55.480-000.
10.2 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
10.3 – Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências para a
habilitação, a Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço (verificando-se a
Lei Complementar 123/06), negociará com o seu autor, nas mesmas condições e prazos
conforme subitem 10.1, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará
as condições de habilitação e assim sucessivamente aos requisitos, caso em que será
declarado vencedor.
11. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
11.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.1.1. - Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.1.2. - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial; inclusive com as alterações
contratuais, se houver ou da consolidação;
11.1.3. - Inscrição do ato constitutivo, na hipótese de sociedade civil;
11.1.4. - Documentos comprobatórios da eleição de seus administradores, no caso
de sociedade por ações;
11.1.5. - Prova da diretoria em exercício, na hipótese de sociedade civil;
11.1.6. - Decreto de autorização, em sendo o caso de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no país.
Nos documentos acima mencionados deverão constar a execução de atividades da
mesma natureza ou compatível com o objeto desta licitação.
11.2. REGULARIDADE FISCAL
11.2.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.), atualizada,
emitido pelo Ministério da Fazenda conforme Instrução Normativa.
11.2.2. Inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede
do licitante (CIM ou Alvará) referente ao exercício corrente;
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11.2.3. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante;
11.2.4 – Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual;
11.2.5 – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual relativo ao domicílio
ou sede do licitante (DIAC);
11.2.6. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/Dívida Ativa da União
(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União);
11.2.7. Certidão de regularidade para com o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – CRF
11.2.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e
eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11.
12 – DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR
12.1 - A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e alterações
posteriores, deverá ser comprovada mediante apresentação 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 LC123/2006, com firma
reconhecida do representante legal.
II - empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação:
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício-DRE 2014
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos Incisos I e II
do Artigo 3º da LC nº 123/2006;
b) cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais – DIPJ e respectivo
recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE;
c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ; e
d) copia do contrato social e alterações;
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, com
firma reconhecida do representante legal.
12.2 – Os documentos relacionados no subitem 12.1, para efeito de comprovação
da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser
substituídos pela certidão da Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa
do DNRC nº 103, publicado no DOE do dia 22/05/2007.
12.2.1. A Certidão referida no subitem anterior deverá ter sido expedida há no
máximo 60 (sessenta) dias da data de realização da licitação.
12.2.2. A não apresentação da documentação exigida no subitem 12.1.
Impossibilitará a licitante de se beneficiar com o regime diferenciado disposto na Lei
Complementar nº 123/06 e alterações posteriores.
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12.3 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverão ser
observadas as determinações contidas na Lei Complementar nº 123/06, e alterações
posteriores especificamente os artigos 42 e 43 com parágrafos, conforme a seguir:
12.3.1. A comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de
assinatura do contrato.
12.3.2. Deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
regularidade fiscal, por ocasião do certame, mesmo que apresente restrição.
12.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
12.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
13.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial expedida pela
Distribuição dos Feitos da Comarca Judicial da sede do licitante, em cujo teor reste
consignado que o mesmo não se encontra em nenhuma das mencionadas situações.
13.1.1. Se o licitante não for sediado na Comarca de Jurema, as certidões deverão
vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando
os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões
negativas de falências e recuperação judicial.
13.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último Exercício Social 2017, já
exigível e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data fixada
para recebimento dos envelopes.
13.3 A comprovação da boa situação financeira da licitante será baseada na obtenção
dos índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Solvência Geral (SG)
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa
que apresentar resultado igual ou superior a 1,0 (um), nos índices abaixo indicados:
LC = ___Ativo Circulante___
Passivo Circulante
LG =

SG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
__________________Ativo Total________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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13.4 Serão considerados e aceitos como na forma da lei os Balanços Patrimoniais e
demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências:
13.4.1 Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser
apresentado em publicação no Diário Oficial do Estado ou jornais de grande circulação;
13.4.2 Quando se tratar de outra forma societária (ME, EPP, LTDA e Empresas
Individuais), o balanço patrimonial deverá ser devidamente registrado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, bem como
cópias dos Termos de Abertura e Encerramento, extraídos do Livro Diário. (Art. 5º, § 2º
do Decreto Lei nº486/69), contendo:
13.4.2.1 a) Menção do número do Livro Diário correspondente ao exercício
social exigido;
13.4.2.2 b) Identificação e assinatura legível do(s) sócio(s) da empresa;
13.4.2.3 c) Identificação e assinatura legível (chancela) do responsável
contábil da empresa, devidamente registrado no CRC - Conselho Regional
de Contabilidade.
13.4.3 Quando se tratar de sociedade constituída a menos de 01 (um) ano,
esta deverá apresentar apenas o Balanço de Abertura, o qual deverá conter a
identificação e assinatura legível (chancela) do responsável contábil da empresa,
devidamente registrado no CRC - Conselho Regional de Contabilidade, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro
órgão equivalente.
13.5 Comprovação de inscrição do contador responsável junto ao Conselho Regional de
Contabilidade, a qual deverá ser efetuada mediante apresentação da Certidão de
Regularidade Profissional, emitida pelo referido órgão no qual o Contabilista se
encontra inscrito, cuja autenticidade será verificada pelo Pregoeiro no site oficial do
órgão emissor.
13.6 - As microempresas ou as empresas que trabalham sob regime de lucro presumido
deverão também apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial na forma aqui
exigida, não podendo o mesmo ser substituído por nenhum outro documento, exceto
àquelas microempresas e empresas de pequeno porte que estejam inscritas no SIMPLES
NACIONAL;
13.7 - Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria
devidamente assinada pelo contabilista responsável devidamente habilitado perante o
Conselho Regional de Contabilidade -CRC, fazendo-se constar os dados do balanço que
lhes deram origem.
13.7.1 - O demonstrativo a que se refere o subitem 13.7, ficará sujeito à conferência
de seus cálculos pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14 – Apresentar atestado(s) de capacidade técnicas, fornecido(s) por pessoa jurídica, de
direito público ou privado, devendo ter a firma reconhecida da assinatura do
responsável pela emissão do(s) atestado(s).
15- APRESENTAÇÃO DAS SEGUINTES DECLARAÇÕES:
15.1. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação (Anexo III A ou B),
15.2. Declaração de Fato Superveniente, Declaração que não emprega menor e
Declaração que a empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento. (Anexo
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IV),
15.3. DECLARAÇÃO DE NÃO HAVER NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS
NO § 4º DO ARTIGO 3º da LC123/2006 e alterações posteriores (Anexo V),
15.4. Todos os documentos apresentados pela licitante deverão estar com sua validade
em vigor na data marcada para a sessão de abertura da licitação.
15.5. Os documentos que não tiverem o prazo de validade fixado pelo respectivo
órgão emissor, ou que não for solicitado data máxima de validade pela comissão
serão considerados válidos por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
emissão.
15.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em órgão
da imprensa oficial ou ainda acompanhados dos originais, para autenticação pelo
Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio.
15.7 - Todos os documentos apresentados deverão corresponder unicamente em nome
da licitante que se habilita para o certame:
a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
15.8- Os documentos emitidos via internet, terão sua autenticidade verificada nos sites
das fontes emissoras.
15.9.- A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa
licitante, implicará no indeferimento de sua habilitação, sem prejuízo as demais sanções e
punições cabíveis.
15.10 - Não será concedida habilitação ao licitante que deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para habilitação, ou apresentá-los em desacordo com as
exigências do Edital.
15.11 - Toda documentação requerida neste edital, é considerada requisito indispensável
e insubstituível para a habilitação do licitante, devendo então ser apresentada
obrigatoriamente.
15.12- Alegações de desconhecimento de disposições legais deste Edital, seus ANEXOS
e ADENDOS não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer erros,
omissões ou divergências encontradas nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e/ou
PROPOSTAS apresentadas pelas LICITANTES.
15.13- Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de
greve ou recesso, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e
comprovar que a vigência expirou-se após deflagrada a greve, deverá apresentar o
documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor encontrase em paralisação através de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do
próprio órgão expedidor.
15.14- Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos requeridos neste Edital e seus anexos.
16 – DOS RECURSOS
16.1 O interesse do licitante em interpor recurso deverá ser manifestado e fundamentado,
através do sistema eletrônico, no chat no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) após a
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divulgação do vencedor, o qual será informado pelo Pregoeiro aos licitantes por meio de
mensagem lançada no sistema.
16.2. Ao licitante que interpor recurso lhe será concedido o prazo de três dias para
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados a
apresentarem contra-razões em igual prazo que correrá a partir do término do prazo do
recorrente.
16.2.1 As razões e contra-razões de recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para
o site cpljurema1@gmail.com ou para o fax (87) 3795-1156, com posterior envio do
original no prazo de 3 (três) dias, conforme subitem 16.2.
16.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
16.4 Interposto o recurso a Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
a autoridade competente.
16.5. 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.
16.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
17 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
17.1 Não sendo interposto recurso, a Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente.
Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o mesmo adjudicará e homologará
o procedimento.
17.2. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de
termo de contrato, cuja minuta integra este Edital, conforme Anexo I.
17.3. A adjudicatária deverá, no prazo, de até 05 (cinco) dias contadas da data de
convocação, comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Jurema, para assinar o termo
de contrato.
17.4. No ato da assinatura do contrato, a contratada deve manter as mesmas condições
de habilitação, bem como durante a execução contratual.
17.5. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
deixar de assinar o contrato, não apresentar a situação regular de que trata o item 11 ou
se recusar a retirar a Nota de Empenho, será designada nova sessão pela autoridade
competente para o exame, pelo Pregoeiro, da oferta subseqüente de menor preço e
respectiva negociação com o seu autor. Após a negociação, a Pregoeiro decidirá sobre a
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.
18.0 DAS CONDIÇÕES DA PRESTÇÃO DOS SERVIÇOS:
Condições e local de entrega:
a) A prestação dos serviços se dará mediante a disponibilização dos veículos nas
quantidades relacionadas e no local indicado pela CONTRATANTE.
b) Os veículos deverão ter o tempo mínimo de uso e o estado de conservação de
acordo com as especificações contidas na planilha de descrição dos serviços.
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c) A empresa adjudicadora do certame, só poderá substituir o veículos por outro igual
ou similar em estado de uso e conservação superior aquele que estiver a serviço
da contratada.
d) A CONTRATADA somente poderá iniciar os serviços, quando autorizados por
escrito pela CONTRATANTE, utilizando-se apenas de veículos em perfeito estado
de funcionamento, conservação e higiene.
e) O veiculo deverá estar devidamente habilitado pelos órgãos competentes, segundo
as normas e leis de trânsito, regulamentadas pelo DETRAN e DENATRAN.
f) Os veículos serão utilizados de acordo com a planilha que atende à solicitação de
cada órgão, ficando à disposição da Secretaria solicitante.
g) Os veículos locados deverão ser entregues, acompanhados do motorista,
devidamente habilitado na categoria adequada para a condução do veiculo,
designados pela CONTTRATADA, no entanto, estes ficarão sujeitos a aprovação
da CONTRATANTE, que poderá pedir a substituição do mesmo, desde que
demonstre motivo razoável.
h) Os veículos locados serão objeto de vistoria, ficando sob a responsabilidade de
cada Secretaria implantar metodologia do controle e qualidade dos serviços
prestados, por ocasião de sua entrega e devolução.
i) Os veículos locados serão identificados com logotipo, conforme estabelece a
legislação vigente.
j) Todos os veículos locados deverão receber a adequada e devida manutenção
preventiva e/ou corretiva, conforme recomendações do fabricante, ficando a
despesa por conta da contratada.
A CONTRATADA deverá prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão
para atendimento e socorro do veículo locado.
A CONTRATADA deverá providenciar a imediata reposição, no prazo máximo de
12 (doze) horas, de veículos que estejam indisponíveis, seja por manutenção preventiva,
seja por manutenção corretiva, avarias ou acidentes.
A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca de
óleo/lubrificantes, filtros e demais suprimentos, necessários ao fiel cumprimento do objeto
sob o contrato.
19.0 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA:
19.1 A responsabilidade pela Manutenção Preventiva dos veículos objeto da
contratação será da empresa a ser CONTRATADA, devendo ser realizada nas
periodicidades recomendadas pelas respectivas montadoras e constantes do Manual do
Proprietário de cada veículo, ou sempre que for preciso.
20.0 DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:
_________________________________________________________________________
Praça da Conceição, 72 – Centro – Jurema-PE
CEP: 55.480-000 – CNPJ: 10.141.489/0001-75
FONE/FAX:(87)3795-1156 – E-mail: pmjuremape@yahoo.com.br

________________________________________________________________________________
20.1 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para
substituição de um componente do veículo por desgaste ou por quebra do mesmo.
20.2 CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes de acidentes e
avarias, mantendo para isso seguro com cobertura total contra colisão, incêndio, roubo e
terceiros, incluindo-se o pagamento da franquia.
20.3 A CONTRATADA deverá assumir integral e absoluta responsabilidade pelos
veículos ora locados, desobrigando a CONTRATANTE de qualquer ônus, encargos,
deveres e responsabilidade por defeitos, vícios aparentes ou ocultos, ou funcionamento
insatisfatório dos aludidos bens e acidentes não cobertos pelo seguro citado no parágrafo
anterior.
20.3.1 Importante: caso a empresa CONTRATADA não faça o seguro dos veículos
nas condições acima estabelecidas, arcará com todas as despesas e
responsabilidades inerentes às possíveis ocorrências, haja vista tratar-se de
atividade de risco, ensejando em responsabilidade civil objetiva.
21.0 RELATÓRIOS:
21.1 No final de cada mês a CONTRATADA deverá fornecer acompanhado da
Nota Fiscal (NF) pela prestação dos serviços os seguintes documentos:
1 – Demonstrativo mensal dos serviços efetivamente prestados;
2 – Ocorrências realizadas no cumprimento do contrato;
3 – Declaração atestando e responsabilizando-se pelo acompanhamento dos serviços,
assim como pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos locados.
22.0 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
22.1 Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento as suas
obrigações contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares,
constituem obrigações específicas da CONTRATADA, para a prestação de Serviços de
Transporte, Mediante Locação de Veículos:
a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
b) Disponibilizar os veículos imediatamente após o recebimento da autorização de
início dos serviços,nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando,
em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os
serviços conforme o estabelecido;
c) Entregar os veículos de acordo com as especificações do fabricante e em perfeitas
condições de segurança, higiene e limpeza;
d) Locar os veículos com quilometragem livre;
e) Responsabilizar-se por todos os encargos relativos ao veículo, como IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento, inclusive das multas provenientes de infração
às leis de trânsito, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que tenham sido
_________________________________________________________________________
Praça da Conceição, 72 – Centro – Jurema-PE
CEP: 55.480-000 – CNPJ: 10.141.489/0001-75
FONE/FAX:(87)3795-1156 – E-mail: pmjuremape@yahoo.com.br

________________________________________________________________________________
causadas por dolo ou culpa da CONTRATADA, haja visto que os motoristas fazem
parte do quadro da mesma;
f) Manter os veículos assegurados contra roubo, furto, danos materiais e pessoais,
inclusive contra terceiros, cobertura total para caso de destruição parcial ou total do
bem durante todo o prazo de vigência contratual, sujeitando-se às condições do
presente termo;
g) Prestar assistência 24 (vinte e quatro) horas, com plantão para atendimento e
socorro do veículo locado, por intermédio de sistema de comunicação a ser
informado no ato de entrega do veículo;
h) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da utilização dos veículos,
como troca de óleo e reparos mecânicos necessários à sua manutenção, com
exceção do abastecimento do combustível;
i) Realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, de acordo com as
recomendações do fabricante, incluindo os serviços de funilaria, lubrificação, bem
como, substituição de pneus das peças desgastadas;
j) Substituir os veículos locados no prazo máximo de 12 (doze) horas, a partir da
comunicação da CONTRATANTE, em razão de acidentes, revisão, reparos
mecânicos, má conservação e condição de segurança no município de Jurema ou
qualquer outra cidade do Estado de Pernambuco. Caso o chamado ocorra fora do
Estado de Pernambuco, a CONTRATADA poderá autorizar a CONTRATANTE a
retirar veículo igual ou similar junto à outra empresa do ramo existente na
localidade;
k) Substituir o veículo nas condições não previstas no item acima, quando solicitado
por escrito pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 horas, a partir do
recebimento de notificação;
l) Prestar os serviços de entrega e substituição dos veículos sem cobrança de
qualquer taxa adicional;
m) Autorizar a CONTRATANTE a colocar nos veículos seus adesivos com logotipos;
n) A documentação relativa ao veículo deverá manter-se em ordem;
o) Encaminhar a CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis de
seu recebimento a notificação de autuação de infração de transito referente ao
veiculo locado para verificação, apuração de responsabilidade e indicação dos
dados do condutor infrator, conforme previsto no Código de Transito Brasileiro;
p) Isentar o CONTRATANTE de taxas sobre o valor de multas de trânsito;
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q) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
r) Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade
verificada na execução dos serviços;
s) Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre seus serviços;
t) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, trabalhistas, sociais e
previdenciários em decorrência da execução dos serviços;
u) Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão
permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da
CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;
v) Arcar com as despesas relativa ao abastecimento dos veículos.
23. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS:
a) Executar manutenção preventiva e corretiva dos veículos, incluindo os serviços de
funilaria, pintura, troca de pneus, lubrificação, bem como substituição de peças
desgastadas;
b) Manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as suas características
originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando
contribuir com o atendimento dos programas de qualidade do ar, observados os
limites máximos de emissão de gases, conforme legislação vigente. A constatação
de inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição imediata desse
veículo, sob pena de sanções ou rescisão contratual, sem prejuízo das
penalidades constantes da legislação que rege a matéria, normas brasileiras
aplicáveis e manuais de proprietários e serviços de veículo;
c) Manter os veículos automotores de modo a coibir a deterioração e a adulteração do
sistema de escapamento que possam resultar em níveis de emissão sonora
superiores aos dos padrões aceitáveis nos termos da legislação regente, normas
brasileiras aplicáveis e recomendação dos manuais de proprietários e serviços do
veículo;
d) Os veículos deverão, obrigatoriamente, estar equipados com catalisador ou outro
equipamento que o substitua para controle de emissão de gases poluentes na
atmosfera;
e) Manter programa interno de auto fiscalização da correta manutenção da frota,
quanto à emissão de fumaça preta, especialmente para os veículos eventualmente
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movidos a óleo diesel que integrem a frota utilizada na presente prestação dos
serviços, sob pena de rescisão contratual;
f) Manter política de boas práticas ambientais na gestão de suprimentos
especialmente quanto à aquisição e descarte de pneus, bem como dos resíduos
dos processos de manutenção e limpeza dos veículos;
24. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:
a) Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos
serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar
conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos
veículos;
b) Garantir instalações para a guarda e estacionamento dos veículos envolvidos;
c) Garantir que a utilização dos veículos alocados será adstrita às atividades da
CONTRATANTE;
d) Arcar com as despesas relativas a pedágios e estacionamentos;
e) Arcar com os custos de compra e colocação de adesivos com o logotipo;
f) Comunicar no prazo máximo de 02 (dois) dias qualquer sinistro ocorrido com o(s)
veículo(s);
g) No caso de infrações de trânsito, efetuar a identificação do motorista infrator e o
envio dos documentos necessários a CONTRATADA dentro do prazo estipulado no
Código de Trânsito Brasileiro, com a finalidade de subsidiá-la na impetração de
recurso junto à Autoridade que impôs a finalidade;
h) Em caso de acidente, colher dados referentes ao veículo envolvido, motorista,
condições de Seguro, vítimas, testemunhas, providenciar o Boletim de Ocorrência
Policial e dar imediata ciência do ocorrido à CONTRATADA, observando o prazo
constante do subitem “f” supra;
i) Utilizar os veículos exclusivamente em vias normais de rodagem;
j) Efetuar a restituição dos veículos, ao final do contrato;
k) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato.
25. FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
a) A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a
completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou
omissão às cláusulas contratuais;
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b) A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
veículos programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de
Normas preestabelecidas no edital/contrato;
c) À CONTRATANTE é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos
veículos, 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 ao estipulado, por veículos
classificados no mesmo Grupo e sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE.
26.0 - DA FORMA DE PAGAMENTO
26.1 As Notas Fiscais/Faturas deverão ser apresentadas em 02 (duas) vias, em até 05
(cinco) dias após o encerramento do mês, obedecendo ao que segue:
26.1.2. A nota fiscal emitida pela empresa contratada deverá apresentar, em separado, o
valor do serviço/fornecimento realizado e o valor da taxa de administração
correspondente;
26.1.3 A nota fiscal para (prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva),
deverá ser emitida pela empresa discriminando a parcela relativa à mão-de-obra, parcela
relativa ao fornecimento de peças e a identificação do veículo e vir acompanhada dos
seguintes documentos:
26.1.4. Notas fiscais/faturas das oficinas/concessionárias selecionadas pelo
CONTRATANTE deverão ser atestadas pelo Departamento de Transportes da Prefeitura
Municipal de Jurema;
26.1.5. A Nota Fiscal/Fatura da Contratada tem que possuir o mesmo CNPJ dos
documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não
ser processada e nem paga.
26.1.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso
gere o direito a acréscimos de qualquer natureza.
26.1.7. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra
circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item
acima fluirá a partir da respectiva regularização;
26.1.8. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do
banco, agência e número da conta onde deverá ser efetuado o pagamento, via
ordem bancária;
§ 1º. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos
tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no
momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público
competente.
§ 2º. As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação
e pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor da CONTRATADA.
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§ 3º. O pagamento será feito por meio de ordem bancária, emitida exclusivamente para
crédito direto em conta corrente informada pela CONTRATADA e previamente
cadastrada ou mediante boleto de cobrança bancária. Caso a CONTRATADA opte por
depósito em conta corrente mantida em instituição bancária diferente da detentora da
conta do Município de Jurema/PE, esse banco descontará do valor pago, como receita
sua, a importância a título de tarifa de transferência de fundos (DOC ou TED, conforme o
caso), de acordo com o contrato firmado entre aquela instituição bancária e o Município
de Jurema.
§ 4º. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
§ 5º. Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal/fatura, ou dos documentos exigidos
como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. § 6º. Com
fundamento no artigo 65, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93, quaisquer tributos ou encargos
legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais,
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão
nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme
o caso.
26.1.9. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de
cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da
operação de “factoring”;
26.1.10. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valor para outras praças
serão de responsabilidade da Contratada;
26.1.11. Os pagamentos somente serão efetivados depois de verificada a regularidade da
empresa junto ao INSS e FGTS, através da emissão da Certidão Negativa de Débito e
Certidão de Regularidade junto ao FGTS, ficando a FORNECEDORA ciente de que as
certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade
renovada a cada vencimento.
27- DO REAJUSTE PREÇOS – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS
27.1. Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.
27.2. Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, na ocorrência de fato superveniente imprevisível ou de conseqüências
incalculáveis (nos termos do inciso II, alínea “d” da lei nº 8.666/93) que implique a
inviabilidade de sua execução.
27.3. Nas alterações de contratos observar-se-á o disposto no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
28. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
28.1. O prazo para execução do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da
data da expedição da ordem de serviços, podendo ser prorrogado, a critério da
contratante, caso seja de interesse da administração justificadamente, visando o interesse
público, nos temos da legislação em vigor.
29. DAS PENALIDADES
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29.1 Será aplicada uma multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor previsto no presente
edital para contratação e, ainda poderá ficar impedido de licitar e de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, o licitante que;
a) Ensejar retardamento da realização do certame;
b) Cometer fraude fiscal;
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame;
d) Apresentar documento ou declaração falsa;
e) Não mantiver a proposta de preços;
f) Comportar-se de modo inidôneo;
g) Falhar ou fraudar a execução do contato; e
h) Descumprir prazos
29.2 Aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando a empresa deixar de
assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da comunicação da
Contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico, envio de fax ou de
e-mail, ou qualquer meio hábil.
29.3 A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitará a empresa
adjudicatária às sanções previstas na Seção II do capítulo IV da Lei 8.666/93 c/c/ art.7° da
Lei 10.520/2002, podendo a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar ao
FORNECEDOR as seguintes sanções:
a) Advertência
b) Multa de 0,2 (dois décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total, o
descumprimento das obrigações assumidas até o 30° trigésimo dia;
c) Multa de 0,5 (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 15%
(quinze por cento), sobre o valor total, no descumprimento das obrigações
assumidas, após o 30° (trigésimo) dia, sem prejuízo das penalidades;
d) Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total, no
descumprimento das obrigações assumidas;
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
f) 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, consoante inciso lV, Art. 87 da Lei 8.666/93;
g) No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado de
forma proporcional ao inadimplemento;
h) As demais sanções poderão ser aplicadas juntamente com a multa, facultada a
defesa do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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i) A multa aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia ou pagamento eventualmente devido a Contratante ou ainda quando for
o caso, cobrada judicialmente;
j) As penalidades previstas poderão ser suspensas no todo ou em parte, quando
o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela
empresa Contratada, por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis e
aceito pela Contratante.
30.0- DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
30.1. Para fazer face às despesas decorrentes da execução da presente Licitação, serão
utilizadas as seguintes dotações orçamentárias:
02 – PODER EXECUTIVO
01 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.1004.2006.0000 – GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
04.122.0021.2018.0000 – GESTAO ADMINISTRATIVA DA
ADMINISTRAÇAO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

SECRETARIA

DE

02 05 – SECRETARIA DE EDUCAÇAO
12.361.0021.2033 0000 – MANUTENÇAO DAS AÇOES VINCULADAS A GESTAO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇAO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
12.361.0120.2040.0000 – GESTAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02 05 02 – FUNDEB
12.361.0120.2055.0000 – GESTAO ADMINISTRATIVA DO ORGAO
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02 08 – SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0100.2088.0000 – GESTAO ADMINISTRATIVA
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
02 09 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
04.122.0150.2092.0000 – MANUTENÇAO DAS AÇOES VINCULADAS A GESTAO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
021301 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0100.2311.0000 – GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE E QUALIFICAÇAO DA
GESTAO DO SUS
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
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10.301.0100.2106.0000 – MANUTENÇAO DAS ACOES DO PRORAMA SAUDE DA FAMILIA
– PSF
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
10.302.0102.2114.0000 – MANUTENÇAO DA ASSITENCIA DE MEDIA E
COMPLEXIDADE
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

ALTA

10.305.0104.2119.0000 – MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
AMBIENTAL
3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

E

31 - RECURSOS FINANCEIROS
31.1. Serão utilizados recursos repassados pelo Governo Federal e próprios do município,
para pagamento do objeto do Pregão Eletrônico nº 02/2018.
32 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
32.1 È Facultada à Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.
32.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer
direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de acordo com o art. 229 da Lei
Estadual n.º 287/79 c/c o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
32.3 As Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
32.4 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
32.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
32.6 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato ou instrumento equivalente.
32.7 A Pregoeiro ou a Autoridade Competente poderá, até a assinatura do contrato ou outro
documento equivalente, inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação
que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a
regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, a Pregoeiro convocará as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar
diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do envelope
"Documentos de Habilitação", sendo declarada vencedora e a ela será adjudicado o
objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu prazo de
validade após o julgamento da licitação.
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32.8 Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverão ser formalizados e
encaminhados preferencialmente por e-mail: cpljurema1@gmail.com ou pelo fax: (87) 37951156.
32.9 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto no art. 65, § 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.
32.10 Todos os anexos do presente edital fazem parte integrante e inseparável do
mesmo.
32.11 Os atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados nos
meios legais cabíveis.
32.12 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
32.13 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca
do objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, até 02
(dois) dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Prefeitura
de Jurema/Comissão de Licitação de Pregão, Rua do Progresso, 62 Centro Jurema PE –
CEP – 55320-000.
32.14 A petição será dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de
2 (dois) dias úteis.
32.15 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
32.16 As retificações do edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnações, serão publicadas nos meios de comunicação cabíveis, exceto, quando
inquestionavelmente a modificação não alterar a formulação das propostas.
32.17 Dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Jurema/PE.
32.18 O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no
endereço: www.licitacoes-e.com.br.
32.19 É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS LICITANTES A VERIFICAÇÃO
SISTEMÁTICA DAS MENSAGENS E DECISÕES DA PREGOEIRO, LANÇADAS NO
SISTEMA, EM ESPECIAL, PARA DECURSO DE PRAZO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO.
Jurema, 14 de novembro de 2018.
Cícero Leandro Vieira
Pregoeiro
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