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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 

 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE TRIUNFO. 
OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços de moto 
táxi e motorista para Zona Rural e Urbana, e serviços de divulgação, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LOCAL DO PREGÃO: Prefeitura Municipal de Triunfo - PE, localizada na Avenida José 
Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000. 
DATA DE ABERTURA: 15 de Maio de 2018. 
HORA DE CREDENCIAMENTO E DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 14h (quatorze horas). 
O Município de Triunfo torna público, para conhecimento dos interessados, que a 
Pregoeira regulamentada através de ato de nomeação, devidamente assessorada pela 
equipe de apoio também designada formalmente, receberá até hora, data e local acima 
indicado, os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, e os DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO referentes ao procedimento licitatório objeto deste instrumento, para 
a escolha da proposta mais vantajosa, observadas as normas e condições do presente 
Edital e as normas e disposições contidas na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, e ainda à luz da Lei nº 8.666/93 publicada no Diário Oficial da União de 
22/06/1993, e suas alterações posteriores. 
 
01 - DO OBJETO 
 
01.01 - Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços de moto 
táxi e motorista para Zona Rural e Urbana, e serviços de divulgação, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018. 
 
01.02 - Compõem o presente instrumento os seguintes anexos: 
 
I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
II - MINUTA CONTRATUAL; 
III - MODELO DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
IV - MODELO DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL; 
V - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR; 
VI - MODELO DA PROPOSTA; 
VII - DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE; 
VIII – MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
 
02.00 – PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
02.01- Poderão participar dessa licitação os interessados que detenham atividade 
pertinente com o objeto deste Pregão. 
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02.02 - O licitante cujo objeto social, expresso no ato constitutivo, estatuto, contrato 
social ou no certificado do registro cadastral, especifique atividade pertinente e 
compatível com o objeto licitado. 
 
02.03 – Restrições de participação.  
 
02.03.01 - Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
02.03.02 - Licitantes que estejam declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 
 
02.03.03 - As empresas que estiverem sob regime de falência ou recuperação judicial; 
 
02.03.04 - As pessoas enquadradas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
 
03.00 – CREDENCIAMENTO 
 
03.01 - O credenciamento é um dos pré-requisitos de participação do certame, devendo 
a documentação estar fora dos envelopes. 
 
03.02 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
a)  Tratando-se de representante legal da licitante, registro comercial, ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social, acompanhado da última alteração contratual, podendo ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
substituído pela consolidação contratual, devidamente registrado na Junta Comercial. 

 
b) Tratando-se de procurador, instrumento de procuração pública ou particular com 

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

 
03.03 - O representante legal ou o procurador deverá identificar-se exibindo documento 
oficial de identificação que contenha foto. 
 
03.04 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 
 
03.05 - As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar junto 
com o credenciamento: 
 

03.05.01 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02. (Anexo III) 
 
03.05.02 - Declaração de pleno conhecimento e concordância com o edital. 
(Anexo IV) 

 



 

 
 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Praça Júnior Veríssimo, 04 – Centro, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.977.570/0001-52 

(87) 3846-1298 – www.triunfo.pe.gov.br / acaosocialtriunfo@hotmail.com 

03.06 - As referidas declarações deverão ser apresentadas fora dos envelopes de 
Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação, visto a peculiaridade de inversão 
das fases nesta modalidade de licitação, ou seja, no Pregão, primeiro abre-se o 
envelope das propostas e posteriormente o envelope de habilitação do vencedor. 
 
03.07 - As empresas que apresentarem as declarações, mas não apresentarem 
nenhum dos documentos referidos no subitem 03.02 não poderão ofertar lances, 
manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar os demais atos pertinentes ao 
certame. Será considerada como única oferta os valores descritos na proposta de 
preços. (Envelope 01) 
 
03.08 - As empresas que não entregarem a declaração do item 03.05.01 não poderão 
entregar os envelopes, recebendo-os de volta lacrados, se for o caso. 
 
03.09 - As Microempresas - ME e as Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão 
apresentar a cópia do seu pedido de enquadramento (Declaração de ME ou EPP) 
devidamente registrado no órgão competente conforme IN/DNRC 103/07 ou Certidão 
Simplificada da Junta Comercial que conste o seu enquadramento (ME ou EPP) para 
fins das prerrogativas da Lei Complementar 123/06.  
 
03.10 - Para exercer o direito de participar do pregão, é obrigatória a presença de 
representante legal da empresa licitante à sessão pública, sob pena do não recebimento 
dos envelopes. 
 
03.11 - Será obrigatória e indispensável à apresentação de documento de identidade, 
lembrando que, cada credenciado, representa apenas uma empresa neste certame. 
 
03.12 - Qualquer cidadão (estando em pleno gozo dos direitos civis e políticos) é parte 
legitima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo protocolar o 
pedido até 05 (cinco) dias úteis e ainda decairá o direito de impugnar os termos do edital 
de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento dos envelopes de propostas e habilitação, 
conforme expressa o artigo 41 §1° e §2° da lei 8.666/93. As impugnações deverão ser 
protocoladas junto a CPL da Prefeitura Municipal de Triunfo, localizada na Avenida José 
Veríssimo dos Santos, n 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000, ao qual serão encaminhados a Pregoeira e autoridade superior para 
decidir sobre a petição no prazo de 3 (três) dias úteis. 
 
04.00 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA - ENVELOPE 01 
 
04.01 - A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, dentro de envelope lacrado, 
contendo as seguintes indicações no anverso: 

 
AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO  
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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(CNPJ/MF DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 
O ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇO deverá conter os seguintes documentos: 
 
04.02 - Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste 
instrumento e seus elementos - Anexo I - em papel timbrado da empresa quando for o 
caso, devidamente assinada por seu representante, contendo no correspondente item 
cotado: discriminação, outras características se necessário, o quantitativo e os valores 
unitário e total expressos em algarismos. 
 
04.03 - Cópia autenticada do Certificado de Registro de Veículo (CRLV) a ser utilizado 
na prestação do serviço em nome do proponente. 

 
04.04 - Cópia autenticada do Comprovante de licenciamento da motocicleta, do 
automóvel, ou caminhonete e quitação do seguro DPVAT. 
 
04.03. - Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas 
decimais. Indicações em contrário estão sujeitas a correções observando-se os 
seguintes critérios: 
 

04.03.01 Falta de dígitos: serão acrescidos zeros; 
04.03.02  Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que 5, 
todo o excesso será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dígito 
anterior para mais e os demais itens excedentes suprimidos. 

 
04.04 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa e em moeda nacional, 
elaborada com clareza, sem alternativas, rasuras, emendas e/ou entrelinhas. Suas 
folhas rubricadas e a última datada e assinada pelo responsável, com indicação: do 
valor total da proposta em algarismos, dos prazos de entrega ou execução, das 
condições de pagamento, da sua validade que não poderá ser inferior a 60 dias, e outras 
informações e observações pertinentes que o licitante julgar necessárias. 

 
04.05 Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da 
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá. 
 
04.06 No caso de alterações necessárias da proposta feitas pela Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio, decorrentes exclusivamente de incorreções na unidade de medida 
utilizada, observada a devida proporcionalidade, bem como na multiplicação e/ou soma 
de valores, prevalecerá o valor corrigido. 
  
04.07 A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições 
de pagamento ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou 
integralmente as disposições do instrumento convocatório e, portanto, serão 
consideradas as determinações nele contidas para as referidas exigências não sendo 
suficiente motivo para a desclassificação da respectiva proposta. 
 
04.08 É facultado ao licitante, apresentar a proposta no próprio modelo fornecido pelo 
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ORC (Órgão Realizador do Certame), desde que esteja devidamente preenchido. 
 
04.09 Nas licitações para aquisição de mercadorias o participante indicará a origem dos 
produtos ofertados. A eventual falta da referida indicação não desclassificará o licitante. 
 
04.10 Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposições 
deste instrumento. 

 
04.11 No ato de entrega da proposta deverá também ser entregue pelo licitante as 
planilhas de preço correspondente a sua proposta em mídia, (pen drive ou CD), 
OBRIGATORIAMENTE em formato de Excel. 

 
05.00 - DOS LANCES VERBAIS 
 
05.01 – A Pregoeira, selecionará as propostas classificadas para a etapa de lances com 
observância dos seguintes critérios: 
 

05.01.01 – Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquele. 
 
05.01.02 – Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na 
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão 
admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 
licitantes. 
 
05.01.03 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado o 
sorteio para definição da sequência de lances, com a participação de todos os 
licitantes empatados. 

 
05.02 – A Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados de forma 
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 
 
05.03 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances. 
 
05.04 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 
implicará na exclusão da licitante na disputa e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de classificação final das propostas. 
 
05.05 – O último lance será sempre ofertado pela empresa que inicialmente ofertou o 
menor preço condizente com as especificações contidas no termo de referencia. 
 
05.06 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 
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05.07 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação somente do licitante que a tiver formulado, para 
confirmação das suas condições habilitatórias. Constatado o atendimento pleno das 
exigências fixadas no instrumento convocatório, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o respectivo item, objeto deste certame, após o transcurso da 
competente fase recursal, quando for o caso. 
 
06.00 - DA HABILITAÇÃO 
 
06.01 - Para habilitarem - se nesta licitação, os interessados deverão apresentar os 
documentos em 01 (uma) via dentro do envelope lacrado, contendo as seguintes 
indicações na sua face principal: 

 

AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
(CNPJ/MF DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO DA EMPRESA) 
 
O ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO deverá conter os seguintes elementos: 
 
06.01.01. Habilitação (Pessoa Física): 
 
a) Cédula de Identidade do Licitante; 
b) Cadastro de Pessoa Física- CPF; 
c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da 
União (DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

d) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pela 
Secretaria da Fazenda do estado do licitante; 

e) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pelo 
setor competente da administração municipal da sede do licitante; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

g) Comprovante de residência do Licitante; 
h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
i) Apresentar atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a licitante forneceu, de maneira satisfatória e a contento, 
materiais e/ou serviços de natureza similar ao ora licitado; 

j) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, devidamente assinada por representante legal do licitante de que não 
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outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos; (ANEXO V) 

k) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma 
do § 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução 
Normativa MARE n.º 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 
1996. (ANEXO VII) 

 
06.01.02. Habilitação (Pessoa Jurídica): 
 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações em vigor 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações acompanhadas de documentos de eleição de seus 
administradores; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda CNPJ; 

c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 
negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da 
União (DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014; 

d) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pela 
Secretaria da Fazenda do estado do licitante; 

e) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pelo 
setor competente da administração municipal da sede do licitante; 

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(Certificado de Regularidade do FGTS-CRF), fornecido pela Caixa Econômica 
Federal, com prazo de validade em vigor, conforme dispositivo da Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, c/c artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

(EXIGIDA CASO HAJA EMPREGADO NO CASO DOS MEIs); 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através 

de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
h) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis 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 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta; 
h1) Fica facultado a apresentação do Balanço Patrimonial para as empresas que 
declararem ser ME e/ou EPP, tendo seus direitos resguardados no Art. 3º do 
Decreto Federal nº 6.204 de Setembro de 2007, que regulamenta a Lei Federal nº 
123 de 14 de Dezembro de 2006; 

i) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

j) Apresentar atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove que a licitante forneceu, de maneira satisfatória e a contento, 
materiais e/ou serviços de natureza similar ao ora licitado; 
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k) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal, devidamente assinada por representante legal do licitante de que não 
outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e 
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos; (ANEXO V) 

l) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma 
do § 2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução 
Normativa MARE n.º 5/95, republicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 
1996. (ANEXO VII) 

 
06.01.03 – Outros Documentos 
 
a) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando a idade igual ou 
superior a 21 (vinte e um) anos, na categoria “A” e a capacitação para conduzir 
motocicleta, ou cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando a 
idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos, na categoria “B” e a capacitação para 
conduzir automóvel ou caminhonete; 
b) Histórico emitido pelo DETRAN de não cometimento de nenhuma infração grave ou 
gravíssima ou ser reincidente em infrações médias no ano de exercício. 
 
06.05 – Qualificação Econômico - Financeira 
 
06.05.02 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física. 
 

06.05.02.01 - A certidão negativa de falência ou concordata, constante no Item 
06.05.02 deverá ser apresentada juntamente com a expedida via internet, 
específica para licitação, sendo esta a de 1º Grau e de 2º Grau. 

 
06.05.03 - Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com o prazo de validade 
em vigor na data marcada para o recebimento dos envelopes e poderão ser 
apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada. 
 
06.05.04 - A validade das Certidões e instrumentos de Procuração Pública, quando 
tenha esta, corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas 
não contenham expressamente o prazo de validade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRIUNFO convenciona o prazo como sendo de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem 
prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal 
pertinente. 
 
06.06 – ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 
 

06.06.01 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 
do licitante, como igualdade de CNPJ/MF e, preferencialmente, com endereço 
respectivo, devendo ser observado o seguinte: 
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06.06.02 - Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar com o número do 
CNPJ da matriz, ou; 
 
06.06.03 - Se o licitante for uma filial, todos os documentos deverão estar com o número 
do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão negativa de débitos junto ao INSS, por 
constar no próprio documento que é valido tanto para a matriz quanto para filiais, bem 
assim quanto ao certificado de regularidade fiscal do FGTS, quando o licitante tenha o 
recolhimento dos encargos centralizado, devendo desta forma apresentar documento 
comprobatório de autorização para a centralização. 
 
06.06.04 - Somente serão aceitos os documentos lacrados no envelope “02”, não sendo 
admitida a inclusão posterior ou o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro 
documento, nem permitido o licitante fazer qualquer substituição ou acréscimo aos 
documentos entregues a Pregoeira. 
 
06.06.05 - Caso não seja mencionada no documento sua validade, a Pregoeira aceitará 
a validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão. 
 
06.06.06 - A falta de qualquer documento exigido, o seu vencimento, a ausência das 
cópias devidamente autenticadas ou das vias originais para autenticação pela Pregoeira 
ou membro da Equipe de Apoio ou da publicação em órgão na imprensa oficial, a 
apresentação de documentos de habilitação fora do envelope específico, tornará o 
respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet sua 
legalidade será comprovada nos endereços eletrônicos correspondentes. 
 
06.06.07 - A empresa microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar usufruir 
do regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº 123/06, deverá 
apresentar a documentação contida no item 03.09, no ato do credenciamento. 
 
06.06.08 - O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em 
poder do Pregoeiro pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir da homologação da licitação, 
devendo o licitante retirá-lo após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de inutilização do envelope. 
 
07.00 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS 
 
07.01 - A entrega dos documentos de credenciamento em desacordo com o que 
estabelece o item anterior descredencia imediatamente o licitante a participar das 
demais fases do procedimento licitatório. 
 
07.02 - Aberta a sessão pela Pregoeira, o representante legal da pessoa jurídica, 
devidamente presente à sessão, procederá ao respectivo credenciamento mediante 
apresentação de procuração pública ou particular e entregarão à Pregoeira, em 
envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação. 
 
07.03 - Após a Pregoeira declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, 
decidir sobre a aceitabilidade dos envelopes entregues e procurações apresentadas, 
não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os existentes nos respectivos 
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envelopes, nem será permitido que se faça qualquer adendo ou esclarecimentos sobre 
os documentos e propostas, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. 
 
07.04 - Em seguida, a Pregoeira procederá à abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços, ao qual verificará a conformidade das mesmas com as 
especificações técnicas e demais exigências constantes do Anexo I deste edital, 
efetuando-se análise de preços, que será posterior, decidindo motivadamente a respeito, 
e procederá a classificação exclusivamente das que tenham atendido as exigências 
editalícias. 
 
07.05 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pela 
Pregoeira implica na exclusão do mesmo da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado por ele, para efeito de ordenação das propostas. 
 
07.06 - Caso não se realize lances verbais, a Pregoeira poderá negociar diretamente 
com o licitante classificado em 1º lugar para que seja obtido preço melhor. 
 
07.07 - Declarada encerrada a etapa de lances, a Pregoeira verificará a aceitabilidade 
das ofertas no que se refere ao preço máximo constante do edital, à exequibilidade do 
valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados, convocando 
em seguida os presentes à sessão para verificarem e rubricarem as propostas de preços 
escritas apresentadas e o mapa de ofertas. 
 
07.08 - Deverão ser apresentados os preços unitários que compõem o preço global, e 
tendo o licitante vencedor reduzido o seu valor global e consequente o unitário, deverá o 
mesmo reformulá-la na sessão ou no prazo que a Pregoeira determinar não podendo 
este ser superior a 48 horas contadas da realização da sessão. 
 
07.09 - Em seguida, o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante 
classificado em 1º lugar será aberto e verificado a conformidade dos documentos ali 
contidos com as exigências do edital.  
 
07.10 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor e os presentes à sessão serão convocados para verificarem e 
rubricarem os documentos apresentados. 
 
07.11 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará 
os documentos de habilitação do licitante classificado em 2º lugar e, assim 
sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao edital, podendo ainda a Pregoeira 
negociar diretamente com este, para que seja obtido melhor preço, sendo o mesmo 
declarado vencedor do certame. 
 
07.12 - Em seguida, a Pregoeira solicitará dos licitantes a manifestação sobre a intenção 
de interpor recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, a Pregoeira 
adjudicará o objeto ao vencedor. 
 
07.13. - Havendo manifestação de recurso, esta será feita com registro em ata da 
síntese das razões do recorrente, podendo o mesmo juntar memoriais no prazo de 03 



 

 
 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Praça Júnior Veríssimo, 04 – Centro, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.977.570/0001-52 

(87) 3846-1298 – www.triunfo.pe.gov.br / acaosocialtriunfo@hotmail.com 

dias contados a partir do 1º dia útil seguinte ao da interposição, podendo a Pregoeira dar 
ao recurso efeito suspensivo e ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo do recorrente, sendo assegurada a vista dos autos. 
 
07.14 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito ao recurso e a prerrogativa da adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira ao vencedor. 
 
07.15 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
07.16 - Decididos os recursos, a Pregoeira encaminhará o processo para homologação 
e adjudicação da autoridade superior. 
 
07.17 - À Pregoeira é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo 
devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar 
esta decisão na ata dos trabalhos. 
 
07.18 - A Pregoeira poderá, também, solicitar original de documentos já autenticados, 
para fim de verificação, sendo o licitante obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 
02 dias contados a partir da solicitação, sob pena de inabilitação. 
 
07.18.01 - Caso a solicitação seja feita durante a sessão de habilitação, o caso deverá 
ser consignado em Ata, nela constando o prazo máximo referido no item anterior. 
07.19 - Todos os documentos ficam sob guarda da Pregoeira até à conclusão do 
processo. 
 
07.20 - Todos os procedimentos da Pregoeira e dos licitantes durante as sessões serão 
registrados em ata. 
 
07.21 - Os envelopes lacrados contendo os documentos de habilitação dos licitantes que 
forem desclassificados ou classificados, mas não qualificados para a fase de lances 
verbais ficarão em poder da Pregoeira até que sejam formalmente retirados pelos 
interessados ou, esgotado o prazo de validade da proposta de preços escrita, os 
mesmos serão inutilizados.  
 
07.22 - Os envelopes lacrados contendo os documentos de habilitação dos licitantes 
qualificados para a fase de lances verbais, mas que não sejam o vencedor da mesma, 
ficarão juntados aos autos do processo, até à efetiva assinatura do contrato, devendo os 
interessados retirá-los formalmente no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a 
partir da data de assinatura do contrato proveniente da presente sessão.  
 
07.22.01 - Caso os envelopes não sejam retirados dentro do prazo acima estipulado os 
mesmos serão inutilizados pela Contratante. 
 
07.23 - Quando o objeto da licitação for dividido em itens, o envelope “2” – Documentos 
de Habilitação corresponderá a todos os itens adjudicados a favor do licitante. 
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07.24 - Caso haja interposição de recurso contra um item, todos os demais dos quais 
não houve recurso e que foram objeto de adjudicação pela Pregoeira, tomarão seu curso 
normal, com o envio à autoridade superior para homologação. 
 
07.24.01 - Na oportunidade da ocorrência acima relacionada, o item que foi objeto de 
recurso, somente depois de ultrapassadas todas as fases pertinentes ao ato, o processo 
apartado do principal, será enviado à autoridade superior para adjudicação e 
homologação. 
 
07.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para 
entrega dos envelopes "01" e "02" e suas aberturas, esta licitação realizar-se-á no 
primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local; podendo, no entanto, a 
Pregoeira definir outra data, horário e local, fazendo a publicação e divulgação na 
mesma forma do início. 
 
07.26 - Não caberão pedidos de desistências de propostas de preços após iniciada a 
sessão do pregão e consequente abertura da primeira proposta de preços escrita. 
 
07.27 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa 
ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observados o 
seguinte: 
 
a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por 
empresa que não estiver amparada por esta lei complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 
melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
07.28 - As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 

07.28.01 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
micro empresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
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Publica, caso apresente alguma restrição pertinente à documentação de 
regularidade fiscal, para a devida regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, 
com efeito de negativa. 

 
07.29 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei nº 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. 
 

08.00 - Do Preço 
 
08.01 - Os serviços prestados serão fornecidos pelos seus preços unitários 
apresentados na proposta do licitante vencedor deste Pregão, tendo como preço 
máximo admissível para a prestação total dos serviços a importância de R$ 59.563,15 
(cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos). 
  
09.00 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS E DOS 
LANCES VERBAIS 
 
09.01 - No julgamento das propostas e lances verbais, a Pregoeira levará em 
consideração o tipo de licitação que é MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
09.02 - Será considerado vencedor o licitante que, classificado e qualificado, tendo 
participado da etapa de lances, se houver, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM E 
ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DESTE EDITAL. 
 
09.03 - Na análise das propostas, havendo divergência entre o valor numérico e por 
extenso, prevalecerá o segundo preferencialmente. 
 
09.04 - No caso de divergências de valores resultantes da multiplicação entre as 
quantidades ofertadas e preços unitários, a Pregoeira procederá a correção, e 
considerará o novo valor obtido. 
 
09.05 - Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste edital. 
 
09.06 - Serão desclassificadas, preliminarmente, para a etapa de lances, as propostas 
de preços escritas que não atendam às exigências preconizadas no presente edital. 
 
10.07 - Serão desclassificados na fase de lances verbais, os licitantes qualificados que 
apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a comprovar através de documentos sua viabilidade. 
 
09.08 - Os licitantes classificados preliminarmente e qualificados para a etapa de lances 
verbais, se houver, serão dispostos na ordem crescente dos valores ofertados, sendo 
considerado vencedor o que apresentar o menor preço na fase de lances. 
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09.09 - O resultado desta licitação será divulgado através de publicação no hall da 
Prefeitura Municipal, localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro 
Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, podendo 
ainda ser divulgado por meio da imprensa oficial. 
 
10.00 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
10.01 - A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou 
lance verbal, se houver, seja classificado em primeiro lugar, caso não haja interposição 
de recurso, é da competência da Pregoeira, e, caso haja interposição de recurso, do 
titular da origem desta licitação. 
 
10.02 - A homologação da adjudicação da Pregoeira é da competência exclusiva do 
titular da origem desta licitação. 
 
10.03 - No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do 
titular da origem desta licitação, decidida o recurso, este homologará o julgamento da 
Pregoeira e adjudicará o objeto ao vencedor. 
 
10.04 - O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar a 
presente Licitação, no interesse da administração e mediante fundamentação escrita, 
sem que caiba qualquer dos licitantes o direito de reclamação ou indenização. 
 
11.00 - DO CONTRATO 
 
11.01 - Será celebrado instrumento de Contrato, conforme minuta anexa ao presente 
Edital, que deverá ser assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
data de convocação encaminhada à licitante vencedora. 
 
11.02 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o “Termo de Contrato” no 
prazo estabelecido no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação, ficando sujeita às penalidades previstas na legislação. 
 

11.02.01 - Ocorrendo o fato acima aduzido, a autoridade superior deverá revogar 
os atos da homologação e da adjudicação e retornará os autos do processo à 
Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, onde, por sua vez, a 
Pregoeira retornará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará 
outro licitante, observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as 
suas condições de habilitação e assim sucessivamente. 

 
11.03 - Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta 
vencedora e seus anexos, bem como a ata originada da sessão ao qual constarão os 
lances verbais e negociações dos preços contratados e ainda os demais elementos 
concernentes à licitação, que serviram de base ao processo licitatório. 
 
11.04 - O licitante que, 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, 
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Triunfo - PE e será 
descredenciado do Cadastro, pelo prazo de até 05 anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
11.05 - O contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, com duração adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários para o exercício de 2018. 
 
11.06 - A Contratada é obrigada a substituir, de forma exata e às suas expensas, os 
itens impróprios para o consumo, assim determinados pela Secretaria competente.  
 
11.07 - A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Contratante ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade em virtude da fiscalização ou o acompanhamento pela 
Contratante. 
 
11.08 - O contrato poderá ser rescindido nos termos do disposto nos arts. 78 e 79, da lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
11.09 - O contrato proveniente da presente sessão de pregão será irreajustável mais 
poderá haver reequilibro econômico-financeiro que será admitido por acordo das partes 
contratantes nos moldes previstos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93. 
 
11.10 - Os preços adjudicados pela Pregoeira não poderão ser revisados, salvo se 
ultrapassado o prazo de validade da proposta de preços, que é de 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data de abertura da sessão de pregão. 
 
12.00 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
12.01 - Os serviços do referido processo deverão ser executados nos locais indicados 
pela ordem de execução de serviços contendo todas as especificações contidas na 
proposta de preço no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados a partir da emissão da 
mesma, devendo os serviços efetivamente prestados possuírem as mesmas 
características do cotado na oportunidade da sessão de pregão. 
 

12.01.01 - A prestação dos serviços em discordância com as disposições contidas 
no presente edital e anexo ensejará na suspensão dos mesmos, sem que caiba 
direito de reclamação ou indenização por parte da inadimplente. 

 
13.00 - DOS RECURSOS 
 
13.01 - Das decisões proferidas pela Pregoeira relativas à classificação e 
desclassificação de propostas de preços escritas e lances verbais e à habilitação e 
inabilitação, caberá recurso administrativo dirigido primeiramente à Pregoeira, podendo 
a Pregoeira lhe conferir efeito suspensivo, a ser interposto no final da sessão. O 
interessado poderá juntar memoriais no prazo de 03 dias contados a partir do 1º dia útil 
seguinte ao da interposição, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igualdade de prazo, que começarão a correr do término do 
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
13.02 - A intenção de interpor recurso contra a decisão da Pregoeira de classificar e/ou 
desclassificar, habilitar e/ou inabilitar, deverá ser registrada em Ata pelo titular ou 
representante legal do licitante, no final da sessão, constando o motivo e a síntese das 
suas razões.  
 
13.03 - Havendo recurso contra a classificação/desclassificação de proposta de preços 
escrita e lance verbal, o envelope lacrado contendo a documentação de habilitação do 
recorrente ficará em poder da Pregoeira até o julgamento do recurso interposto. 
Apreciado o recurso pelo setor competente e mantida a desclassificação, o envelope “B” 
deverá ser retirado por representante legal, no prazo de 30 dias contados a partir da 
data do aviso de prosseguimento da licitação. Após este prazo, caso não seja retirado, o 
envelope será expurgado. 
 
13.04 - Os memoriais de recurso deverão ser dirigidos ao titular da origem desta 
licitação e protocolados no setor de protocolo único na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos, n 365, Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP 56.870-000, no devido prazo legal, não sendo 
conhecidos os manifestados em sessão pública e interpostos fora deste prazo. 
 
13.05 - Os memoriais de recurso deverão ser interpostos mediante petição digitada e 
assinada por quem de direito, contendo as razões de fato e de direito com as quais 
impugna a decisão adversa. 
 
14.00 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
14.01 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou 
não a presente situação regular, no ato da assinatura do mesmo, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo e aplicar-se-á ao infrator multa de 10% incidente sobre o 
valor ganho pela referida empresa. 
 
14.02 - O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 
celebrar o contrato, falhar e/ou fraudar na execução do contrato ou ainda comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 
administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
14.03 - A demora injustificada na prestação dos serviços no prazo previsto no item 12.01 
acarretará, de plano, a incidência da multa moratória à base de 0,33%, 
cumulativamente, incidente sobre o valor global contratado, por cada dia de atraso. 
 
14.04 - No caso de inadimplemento na execução do contrato, seja total ou parcial, além 
da multa estabelecida neste edital, o contrato poderá ser rescindido, sujeitando-se, 
ainda, o Contratado, após o devido processo legal, às seguintes penalidades: 
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a)  Advertência; 
b) Multa cumulativa com as demais sanções conforme estabelecido no termo 

contratual, em apenso ao presente instrumento convocatório; 
c)  O descumprimento do contrato bem como das normas previstas no edital ensejará 

no impedimento de contratar com o Fundo Municipal de Assistência Social, e 
automático descredenciamento da empresa do Cadastro da PMT, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

 
14.05 - A competência para imposição das sanções de advertência e de multa bem 
como o impedimento de licitar ou contratar será de competência exclusiva do titular da 
entidade contratante. 
 
14.06 - A reabilitação do Contratado que cometer as faltas previstas nos itens 14.4, 
alínea “c” somente será promovida mediante requerimento por escrito e encaminhado ao 
setor competente, após decorrido o prazo da aplicação da sanção bem como 
comprovação do pagamento das sanções cabíveis. 
 
14.07 - As sanções previstas serão aplicadas assegurando ao Contratado ou ao 
Adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes prazos e condições: 
 
a)  05 dias úteis nos casos de advertência; 
b) 10 dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de 

impedimento para licitar ou contratar com o Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
15.00 - DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA 
 
15.01 - Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal do 
objeto contratual efetivamente entregues, em conformidade com os quantitativos 
requisitados e fatura correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, 
obrigatoriamente, pela Secretaria competente, que atestará a prestação dos serviços. 
 
15.02 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão 
por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes 
do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, 
consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício 
de 2018, aprovado pela Lei n° 1.424 de 27 de Novembro de 2017. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2065.0000 – Manutenção das Ativ. do Centro Referencia em Assiste. 
Social.  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.243.1004.2254.0000 – Manutenção do Programa Criança Feliz 
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Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2062.0000 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD-M 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2133.0000 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD-SUAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2097.0000 – Manutenção D. P. INT. Família – PAIF Estadual. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2061.0000 – Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2052.0000 – Manutenção. AT. SER. DE CONVIVÊNCIA E 
Fortalecimento 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2253.0000 – Implementação do CREAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

 
16.00 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.01 - Independentemente de declaração expressa, a participação da empresa na 
sessão implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital e 
ainda na inexistência de fato impeditivo da licitante em contratar com a administração 
pública. 
 
16.02 - Todas as exigências de habilitação e proposta de preços estão de acordo com a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, art. 3º, I c/c art. 4º XIII. 
 
16.03 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, conforme a legislação 
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vigente excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os 
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
 
16.03.01 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente 
no órgão ou na Prefeitura Municipal de Triunfo/PE. 
 
16.04 - Ficam garantidas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, as 
prerrogativas previstas na Lei Complementar nº 123/2006. A empresa que pretender se 
utilizar dos benefícios previstos nos Arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 deverá 
apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, Certidão expedida pela 
Junta Comercial da sede da licitante, de que se enquadra como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, bem como requerimento de participação neste certame 
como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
16.05 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados pela Pregoeira, durante o 
expediente normal da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE ou através do telefone (0**87) 
3846 1365. 
 
16.06 - Fica eleito o foro de Triunfo/PE, para dirimir qualquer dúvida no procedimento 
desta licitação. 
  

Triunfo/PE, 02 de Maio de 2018. 
 
 
 
 
Paula Cristiane Bezerra Xavier de Sousa  

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

Maria Cláudia Lima Barros 
Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO 
 
1.1. Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços de moto táxi e 
motorista para Zona Rural e Urbana, e serviços de divulgação, para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1. Justifica-se a presente contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços 
de moto táxi e motorista, ambos em veículos próprios e previamente abastecidos sem quaisquer 
custos referentes a combustível e manutenção à Administração do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo, para fins de visitas diárias em acompanhamento às famílias 
cadastradas no Serviço de Convivência, CRAS, PAIF, CREAS e Programa Criança Feliz, zona 
urbana e rural, e divulgação de vinhetas para popularização e maior conhecimento das 
campanhas e projetos realizados, pelo SCFV Infanto Juvenil, CRAS, PAIF Federal, PAIF 
Estadual, IG PBF, CREAS e Programa Criança Feliz, do Fundo Municipal de Assistência Social, 
para o exercício de 2018, conforme segue: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Locação de veículo, carro, com motorista, 
combustível e manutenção, destinado ao 
atendimento dos serviços do CRAS, PAIF e 
CREAS. 

26834 KM 0,53 14.222,02 

02 

Locação de veículo, carro, com motorista, 
combustível e manutenção, destinado às 
viagens de visitas diárias em 
acompanhamento às famílias com crianças 
cadastradas e que residem na Zona Rural 
e Distritos do município com difícil acesso e 
longas distâncias. Distritos: Canaã e Jericó. 
Sítios: Cajueiro, Pará, Santana de Lages, 
Santo Antônio de Lages, Lages, Brejinho 
da Barragem, Carnaubinha, Carro 
Quebrado, Saco dos Bois e Oiti, em 
atendimento ao PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ. 

9840 KM 2,06 20.270,40 

03 

Locação de veículo, motocicleta, com 
condutor, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias em 
acompanhamento às famílias que residem 
em bairros de difícil acesso, sendo eles: 
Bairro Cansanção, Bom Jesus, Santo 
Antônio e Alto Cruzeiro, além de 
localidades na zona rural, sendo: Mata 
Redonda, Jardim, Borges, Retiro, 
Machado, Brejinho, Cajueiro, entre outros, 
em atendimento aos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
CRAS, PAIF e CREAS. 

3635 KM 1,07 3.889,45 

04 Locação de veículo, motocicleta, com 3892 KM 0,82 3.191,44 
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condutor, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias em 
acompanhamento às famílias com crianças 
cadastradas que residem em bairros e 
sítios próximos da Zona Urbana, de difícil 
acesso, sendo eles: Sítio Jardim, Sítio 
Borges, Bairro do Rosário, Bairro São 
Vicente, Bairro Bom Jesus, em 
atendimento ao PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ. 

05 

Locação de veículo, motocicleta, com 
condutor, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias em 
acompanhamento às famílias com crianças 
cadastradas que residem em bairros e 
sítios próximos da Zona Urbana, de difícil 
acesso, sendo eles: Sítio Mata Redonda, 
Bairro da Liberdade, Bairro Cansanção, 
Bairro da Saudade e Bairro Encruzilhada, 
em atendimento ao PROGRAMA CRIANÇA 
FELIZ. 

3892 KM 0,82 3.191,44 

06 

Divulgação de vinhetas para popularização 
e maior conhecimento das campanhas e 
projetos realizados pelo SCFV, CRAS, 
PAIF (federal e estadual), IG BPF, CREAS 
e Criança Feliz. 

480 H 30,83 14.798,40 

VALOR TOTAL 59.563,15 

 
4- DA ENTREGA E ATESTAÇÃO 
 
4.1. Os licitantes vencedores deverão prestar os serviços conforme especificados em cada item, 
na sede do Fundo Municipal de Assistência Social, localizado na Praça Júnior Veríssimo, nº 04, 
Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, conforme 
solicitação expedida pela respectiva entidade, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar 
do recebimento da ordem de execução de serviços, conforme o quadro descritivo no item “3”. 
 
4.2 A prestação dos serviços será acompanhadas e fiscalizadas por representante(s) do Fundo 
Municipal de Assistência Social, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 
 
4.3 Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será executado: 
 

4.3.1. Provisoriamente, no ato da prestação dos serviços, para posterior verificação da 
conformidade e especificações do objeto contratado; 

 
4.4 A atestação de conformidade da prestação dos serviços ficará sob responsabilidade do 
Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
4.5 Eventuais pedidos de prorrogação dos prazos da prestação dos serviços deverão ser 
devidamente justificados e dirigidos à sede do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
5 - FORMA DE ADJUDICAÇÃO DA PROPOSTA 
 
5.1 A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance verbal, 
se houver, seja classificado em primeiro lugar, caso não haja interposição de recurso, é da 
competência da Pregoeira, e, caso haja interposição de recurso, do titular da origem desta 
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licitação.  
 
5.2 A homologação da adjudicação da Pregoeira é da competência exclusiva do titular da origem 
desta licitação. 
 
5.3 No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência do titular da 
origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento da Pregoeira e 
adjudicará o objeto ao vencedor.  
 
5.4 O titular da origem desta licitação se reserva o direito de não homologar a presente Licitação, 
no interesse da Administração e mediante fundamentação escrita, sem que caiba qualquer dos 
licitantes o direito de reclamação ou indenização. 
 
6 - DO VALOR ESTIMADO DA DESPESA 
 
Os serviços prestados serão fornecidos pelos seus preços unitários apresentados na proposta 
do licitante vencedor deste Pregão, tendo como preço máximo admissível para a prestação total 
dos serviços a importância de R$ 59.563,15 (cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e 
três reais e quinze centavos). 
  
7 - DOS ENCARGOS DAS PARTES 
 
7.1 As partes devem cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
7.2 O beneficiário da nota de empenho deve:  
 

7.2.1. Manter, durante a vigência do avençado, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar a ao Fundo Municipal de Assistência Social a 
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições; 
 
7.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
 
7.2.3. Responder pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Assistência 
Social ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto e na 
prestação da garantia; 
 
7.2.4. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências 
na sede do Fundo Municipal de Assistência Social; 

 
7.3 São expressamente vedadas ao beneficiário da nota de empenho: 
 

7.3.1. A veiculação de publicidade acerca deste fornecimento e da respectiva prestação 
da garantia, salvo se houver prévia autorização do Fundo Municipal de Assistência 
Social. 
 
7.3.3. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Fundo Municipal 
de Assistência Social, durante a vigência desta avença. 

 
7.4      AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO - PE deve: 

 
7.4.1. Expedir a nota de empenho; 
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7.4.2. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo fornecedor para a fiel 
execução do avençado; 
 
7.4.3. Receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da 
unidade responsável pelo recebimento; 
 
7.4.4. Solicitar o reparo e correção ou a substituição do objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

 
8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.1. A proposta deverá seguir as especificações do presente Termo de Referência; 
 
8.2. Proposta de Preços impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado da licitante, com clareza, 
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o carimbo ou 
equivalente) pelo titular ou preposto, contendo ainda: 
 
8.2.1 Especificação completa dos itens, com indicação de marca, caso possua, e demais 
referências que bem indiquem o(s) item(ns) cotado(s), de acordo com o presente Termo de 
Referência. 
 
8.2.2 Ofertar preços totais por item, em conformidade com o quantitativo a ser cotado pela 
empresa licitante, devendo ser apresentado em algarismos e preferencialmente por extenso. 
 
8.2.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de sua entrega, de acordo c/ art. 6º da Lei nº 10.520/02. 
 
8.2.4 Explicitar, ainda, o prazo de prestação dos serviços que deverá ser de 05 (cinco) dias 
contados a partir da data de emissão da Ordem de Execução dos Serviços. 
 
9 - DAS HABILITAÇÕES E QUALIFICAÇÕES 
 
9.1 Estarão habilitadas à contratação aquelas empresas que apresentarem todas as 
documentações exigidas em Edital para fins de habilitação. 
 
10 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 
10.1 Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não 
apresente situação regular, no ato da assinatura do mesmo, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo e aplicar-se-á ao infrator multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor ganho 
pela referida empresa. 
 
10.2 O licitante vencedor que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 
celebrar o contrato, falhar e/ou fraudar na execução do contrato ou ainda comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e 
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de ate 02 
(dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
10.3 Ao fornecedor que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir os 
preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e 
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comprovado, a juízo da Administração, aplicar-se-ão conforme a natureza da falta cometida, e 
sem prejuízo de outras sanções pertinentes à espécie, as seguintes penalidades: 
 
10.3.1 advertência; 
 

10.3.2 multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre o valor da fatura, até o 
limite de 10% (dez por cento), por dia de atraso injustificado; 
 
10.3.3 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da fatura na entrega de material ou 
serviço em desconformidade com o objeto especificado; 
 
10.3.4 suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
Pública pelo prazo que a autoridade competente fixar, não superior a 02 (dois) anos; 
 
10.3.5 declaração de inidoneidade se, sem justa causa, a critério da Administração, o 
fornecedor deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave e se já 
houver, por duas vezes recusando-se a entregar o material cujo fornecimento tenha 
proposto. 

 
10.4 A competência para imposição das sanções de advertência e de multa bem como o 
impedimento de licitar ou contratar será de competência exclusiva do titular da entidade 
contratante. 
 
10.5 A reabilitação do Contratado que cometer as faltas previstas nos itens 10.2 e 10.3 somente 
será promovida mediante requerimento por escrito e encaminhado ao setor competente, após 
decorrido o prazo da aplicação da sanção bem como comprovação do pagamento das sanções 
cabíveis. 
 
10.6 As sanções previstas serão aplicadas assegurando ao Contratado ou ao Adjudicatário, o 
contraditório e a ampla defesa, nos seguintes prazos e condições: 
 
10.6.1 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência; 
 
10.6.2 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de 
impedimento para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal de Triunfo - PE. 
 
11 - FISCALIZAÇÃO/ATESTAÇÃO 
 
11.1 Os setores responsáveis pelos recebimentos e posteriores atestes de conformidade dos 
materiais serão do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
12 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, correrão por conta dos 
créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas decorrentes do objeto desta 
licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo especificadas, consignadas no 
Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018, aprovado pela 
Lei n° 1.424 de 27 de Novembro de 2017. 
 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2065.0000 – Manutenção das Ativ. do Centro Referencia em Assiste. Social.  
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Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.243.1004.2254.0000 – Manutenção do Programa Criança Feliz 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2062.0000 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD-M 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2133.0000 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD-SUAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2097.0000 – Manutenção D. P. INT. Família – PAIF Estadual. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2061.0000 – Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2052.0000 – Manutenção. AT. SER. DE CONVIVÊNCIA E Fortalecimento 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2253.0000 – Implementação do CREAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

 
13 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 
 
13.1 Na análise das propostas serão verificados os cumprimentos de todas as condições 
estabelecidas no edital, bem como considerado o critério de seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração. 
 
13.2 No julgamento serão consideradas vencedoras a licitante que apresentar a proposta de 
preços de acordo com as especificações do edital e seus anexos e ofertar o menor preço por 
item. 
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14 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
14.1 Os pagamentos pelos materiais fornecidos, objeto deste Termo de Referência, será 
efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, dentro de 08 (oito) dias úteis, contados 
do primeiro dia do mês subsequente ao mês do fornecimento dos materiais sem juros e 
atualização monetárias, mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitida em nome do Fundo 
Municipal de Assistência Social, nos respectivos casos, devidamente atestada pela Fiscalização. 
 
15 - DO PREGÃO PRESENCIAL 
 
15.1 A execução do Pregão será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, 
através do Fundo Municipal de Assistência Social, com atribuições específicas, devidamente 
designadas pela Contratante. 
 
 

 
Triunfo, 27 de Março de 2018. 

 
 

 

 
Carla Betânia de Sá Nogueira 

Gerente de Proteção Básica 
Portaria nº 061 / 2017 
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ANEXO II 
 

PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 

MINUTA CONTRATUAL 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE TRIUNFO – PE, ATRAVÉS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 
TRIUNFO – PE COM ________________, PARA O FIM 
QUE SEGUE: 

 
O Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.977.570/0001-52, com sede na Praça Júnior 
Veríssimo, nº 04, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 
56.870-000, neste ato representado por seu titular a Gestora  Srª. Paula Cristiane 
Bezerra Xavier de Sousa, brasileira, casada, residente e domiciliada a Rua Teodolino 
Rodrigues, nº 88, Bairro Saudade, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 
56.870-000, portadora da Cédula de Identidade nº 5680341 - SSP/PE e CPF nº 
022.579.134-00, doravante denominado de CONTRATANTE e a empresa 
____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________, localizada na _______________, nº _____, Bairro _______, 
Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: ___________, neste ato 
representado pelo(a) _____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador 
da cédula de identidade sob o nº _________ – (órgão expedidor) e CPF sob o nº 
_______, residente e domiciliado na _______________, nº _____, Bairro _______, 
Cidade de _________, Estado de _____________, CEP: ___________, doravante 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de 
processo licitatório, na modalidade Pregão presencial, e em conformidade com as 
disposições contidas na Lei nº 10.520/02 e  Lei nº 8.666/93 atualizada pela Lei nº 
9.648/98, e mediante as Cláusulas e  condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO 
 

1.1. O presente contrato tem como fundamento o Processo licitatório/FMAS nº 
013/2018, Pregão Presencial/FMAS no 005/2018, devidamente homologado pela Sr.ª 
Paula Cristiane Bezerra Xavier de Sousa, Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social e na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, 
independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

2.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Pessoa Física ou 
Jurídica para prestação de serviços de moto táxi e motorista para Zona Rural e Urbana, 
e serviços de divulgação, para atender as necessidades do Fundo Municipal de 
Assistência Social, para o exercício de 2018. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

3.1. Pelo objeto do presente instrumento contratual a CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA o valor total de R$ _______ (________________), conforme disposto 
na proposta da CONTRATADA, sintetizado abaixo: 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

4.1. O Contrato será irreajustável. 
 
4.2. O reequilibro econômico-financeiro será admitido por acordo das partes 

contratantes nos moldes previstos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 

5.1. O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura com 
duração adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários para o exercício de 
2018. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

6.1. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação da Nota Fiscal 
do objeto contratual efetivamente executado, em conformidade com os quantitativos 
requisitados e fatura correspondente. 

 
6.2. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pela Secretaria 

competente, que atestará a prestação dos serviços. 
 
CLAUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, 
consoante estabelece a Lei no 8.666/93. 

 
7.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual. 
 
7.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 

a entrega do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
 
7.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas 

Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. O contratado, no exercício de sua atividade, além de observar o que 
determina o Código de Trânsito Brasileiro, se obriga a:  

- portar o crachá de identificação, com foto e nome do condutor. 



 

 
 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Praça Júnior Veríssimo, 04 – Centro, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.977.570/0001-52 

(87) 3846-1298 – www.triunfo.pe.gov.br / acaosocialtriunfo@hotmail.com 

- dirigir o veículo, com segurança, assegurando conforto, confiança e 
regularidade durante o percurso, não colocando em risco ou perigo a vida dos pedestres 
e de usuários do sistema viário, nem criar obstáculos à livre circulação dos veículos; 

- manter a velocidade sempre compatível com as condições exigidas pelo 
local e circunstâncias;  

- tratar sempre com cortesia, urbanidade e respeito às pessoas direta ou 
indiretamente envolvidas;  

- fornecer os equipamentos obrigatórios e necessários ao usuário do 
transporte;  

- evitar as arrancadas bruscas e outras formas que impliquem perigo e risco 
ao usuário;  

- não fumar durante o percurso da prestação do serviço;  
- não recusar o transporte de passageiros, por motivos de distância e 

condições de acesso ao local, salvo na hipótese de medida de segurança justificável.  
- adequada e eficaz prestação do serviço ao usuário;  
- oferecer o serviço, com liberdade de escolha do usuário;  
- assegurar efetiva integridade, proteção, conforto, higiene ao usuário;  
- efetiva prevenção contra acidentes e respectiva responsabilidade civil;  
- garantia de continuidade e regularidade na prestação do serviço;  
- cumprir e fazer cumprir as normas da prestação do serviço;  
- comunicar às autoridades competentes os sinistros ou acidentes, mantendo 

registro cronológico para facilitar a fiscalização e aplicação de eventual penalidade, 
informando-se, ainda, local, hora, data, nomes da pessoa transportada e do condutor do 
veículo, causa provável do acidente, ainda que não tenha sido registrado em Boletim de 
Ocorrência Policial;  

- prestar ao usuário as informações para a defesa de seus interesses e 
direitos, fornecendo documento quando necessário e solicitado pelo usuário;  

- manter os veículos sempre em plenas condições de circulação e para os fins 
a que se destinam;  

- retirar de circulação o veículo considerado sem condições pelo órgão 
competente e responsável pela fiscalização;  

- não permitir a circulação e condução de veículo sem os equipamentos 
previstos e respectiva documentação;  

- utilizar capacete de segurança, com visor ou óculos protetores, para 
condutor e passageiro e, ainda, oferecer forração descartável para o capacete do 
passageiro, caso; (Para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 do Anexo I – Termo de Referência) 

- não conduzir passageiro que eventualmente recuse o uso de capacete 
obrigatório; (Para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 do Anexo I – Termo de Referência) 

- usar uniforme padronizado (colete) com faixas retro reflexivas, durante a 
jornada de trabalho; (Para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 do Anexo I – Termo de 
Referência) 
 

8.2. A contratada se obriga a manter, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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9.1. O veículo que será utilizado pela contratada é um(a) 
motocicleta/automóvel/caminhonete, marca ________, modelo _________, ano de 
fabricação ________, placa ___________. 
 

9.2. A substituição do veículo somente será permitida mediante prévia vistoria 
e autorização do Departamento de Trânsito e Transporte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1. A demora injustificada na prestação dos serviços no prazo previsto no 
item 12.00 do edital acarretará, de plano, a incidência da multa moratória à base de 
0,33%, cumulativamente, incidente sobre o valor global contratado, por cada dia de 
atraso. 

 
10.2. No caso de inadimplemento na execução do contrato, seja total ou 

parcial, além das multas estabelecidas nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido, 
sujeitando-se, ainda, o Contratado, após o devido processo legal, às seguintes 
penalidades: 

 
10.2.1. Advertência; 

 
10.2.2. Multa cumulativa com as demais sanções, a ser cobrada nos 

seguintes parâmetros: 
 

10.2.2.1. Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor 
global contratado por dia até o trigésimo dia de atraso na prestação dos serviços nos 
quantitativos solicitados; se, depois de ultrapassado este prazo, a empresa recusar-se a 
prestar os serviços do objeto ora licitado pela mesma na referida licitação, lhe será 
aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global contratado, como também 
lhes serão aplicadas as penalidades previstas na sub-cláusula 9.5 desta cláusula; 

 
10.2.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global contratado pelo 

não cumprimento de cláusula ou condição prevista neste contrato; 
 

10.2.2.3. Os valores das multas supramencionadas serão descontados “ex - 
offício” da CONTRATADA mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de 
crédito em seu favor que mantenha junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de 
Triunfo – PE, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
aplicáveis sobre o valor apurado para pagamento no mês em que se verifique a 
ocorrência faltosa. 

 
10.3. O descumprimento do contrato bem como das normas previstas no 

edital ensejará no impedimento de contratar com o Fundo Municipal de Assistência 
Social de Triunfo – PE e automático descredenciamento da empresa do Cadastro do 
Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo – PE e todos os fundos, pelo prazo de 
até 05 anos ou até que seja promovida a sua reabilitação. 
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      10.4. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a 
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 
      10.5. Declaração de inidoneidade para licitar e 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. 

 
10.6. A competência para imposição das sanções de advertência e de multa 

bem como o impedimento de licitar ou contratar será de competência exclusiva do titular 
da entidade contratante. 
 

10.7. A reabilitação do Contratado que cometer as faltas previstas no item 
10.3 somente será promovida mediante requerimento por escrito e encaminhado ao 
setor competente, depois de decorrido o prazo da aplicação da sanção bem como 
comprovação do pagamento das sanções cabíveis. 
 

10.8. As sanções previstas serão aplicadas assegurando ao Contratado ou ao 
Adjudicatário, o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes prazos e condições: 
 
a)  05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência; 
b) 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de 

impedimento para licitar ou contratar com o Fundo Municipal de Assistência Social 
de Triunfo – PE. 

  
 10.9. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, 

que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

11.1. O instrumento contratual firmado poderá ser rescindido de conformidade 
com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

 
11.2.  Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, 

inciso I, da Lei no 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 
80, incisos I a IV, parágrafos 1o a 4o, da Lei citada.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

12.1. Os recursos cabíveis posteriores a presente contratação será 
processada de acordo com o que estabelece a Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002 e 
suas alterações posteriores. 

 
12.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente 

arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida a Autoridade 
Superior do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo - PE. 
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12.3. Os recursos serão protocolados na Prefeitura Municipal de Triunfo - PE 
e encaminhados à Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo – PE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

13.1 - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes, deste processo, 
correrão por conta dos créditos orçamentários destinados ao custeio das despesas 
decorrentes do objeto desta licitação, constantes das dotações orçamentárias abaixo 
especificadas, consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Triunfo – PE para o exercício de 2018, aprovado pela Lei n° 1.424 de 27 de Novembro 
de 2017. 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2065.0000 – Manutenção das Ativ. do Centro Referencia em Assiste. 
Social.  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 
 
Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.243.1004.2254.0000 – Manutenção do Programa Criança Feliz 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2062.0000 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD-M 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2133.0000 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD-SUAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2097.0000 – Manutenção D. P. INT. Família – PAIF Estadual. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2061.0000 – Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família. 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
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Funcional: 08.244.1005.2052.0000 – Manutenção. AT. SER. DE CONVIVÊNCIA E 
Fortalecimento 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

Unidade: 021102 – Entidade Supervisionada 
Funcional: 08.244.1005.2253.0000 – Implementação do CREAS 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Código de Aplicação: 500 000 
Fonte de Recurso: 0 0100 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 
 

14.1. A contratada é inteira e exclusivamente responsável por qualquer dano 
que vier a causar ao passageiro, a terceiros ou ao Município, exigindo-se, para tanto, 
seguros de responsabilidade para condutor e passageiro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 

15.1. Fica eleito o foro da cidade de Triunfo - PE, para dirimir as questões 
relacionadas com a execução deste contrato não resolvidas pelos meios administrativos. 

 
E, estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas que 
também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 

Triunfo - PE, ___ de _______________ de 2018. 
 
 

 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Praça Júnior Veríssimo, 04 – Centro, Triunfo – PE - CEP 56870-000 – CNPJ: 11.977.570/0001-52 

(87) 3846-1298 – www.triunfo.pe.gov.br / acaosocialtriunfo@hotmail.com 

 
 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DA HABILITAÇÃO 
 

 
Ref.: 
 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
 

 

 
A Empresa __________________ pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº __________________, estabelecida no(a) 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, neste ato representado pelo Sr.(a) 
____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), residente e domiciliado na 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, portador da cédula de identidade sob o nº 
____________ (órgão expedidor) e CPF: ______________, DECLARA, sob as penas 
da Lei, que atenderá as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, 
qualificação técnica e econômica financeira, e que está devidamente regular com toda 
documentação exigida no edital do Pregão em epígrafe. 
 

 
 
 

Cidade (UF), ___ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Assinatura 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM 
O EDITAL 

 
 

Ref.: 
 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
 

 

 
A Empresa __________________ pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº __________________, estabelecida no(a) 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, neste ato representado pelo Sr.(a) 
____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), residente e domiciliado na 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, portador da cédula de identidade sob o nº 
____________ (órgão expedidor) e CPF: ______________, DECLARA para os devidos 
fins de participação nos Pregão em epígrafe que tem pleno conhecimento e 
concordância com o Edital.  
 
                                              

 
 

Cidade (UF), ____ de ________________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

___________________ 
Assinatura 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
O EDITAL 

 
 

Ref.: 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
 

 

 
A Empresa __________________ pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ (MF) sob o nº __________________, estabelecida no(a) 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, neste ato representado pelo Sr.(a) 
____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), residente e domiciliado na 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado 
_____________, CEP: _____________, portador da cédula de identidade sob o nº 
____________ (órgão expedidor) e CPF: ______________, DECLARA, para fins do 
disposto na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999,  e ao 
inciso XXXIII, do Art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezesseis 
anos em trabalho algum. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 

 
 

Cidade (UF), ____ de ________________ de 2018. 
 
 
 

___________________ 
Assinatura 

 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI – MODELO DA PROPOSTA 

 
Ref.: 
 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
 
À 
Pregoeira e Equipe de Apoio 
 
Objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para prestação de serviços de 

moto táxi e motorista para Zona Rural e Urbana, e serviços de divulgação, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício de 2018. 

 
Proposta que faz a empresa a Empresa __________________ pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº __________________, estabelecida no(a) 
_________________, Bairro _____________, Cidade, _____________, Estado _____________, 
CEP: _____________, neste ato representado pelo Sr.(a) ____________, (nacionalidade, 
estado civil, profissão), residente e domiciliado na _________________, Bairro _____________, 
Cidade, _____________, Estado _____________, CEP: _____________, portador da cédula de 
identidade sob o nº ____________ (órgão expedidor) e CPF: ______________, dos serviços 
abaixo descritos: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD Unidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

Locação de veículo, carro, com 
motorista, combustível e manutenção, 
destinado ao atendimento dos serviços 
do CRAS, PAIF e CREAS. 

26834 KM   

02 

Locação de veículo, carro, com 
motorista, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias 
em acompanhamento às famílias com 
crianças cadastradas e que residem na 
Zona Rural e Distritos do município 
com difícil acesso e longas distâncias. 
Distritos: Canaã e Jericó. Sítios: 
Cajueiro, Pará, Santana de Lages, 
Santo Antônio de Lages, Lages, 
Brejinho da Barragem, Carnaubinha, 
Carro Quebrado, Saco dos Bois e Oiti, 
em atendimento ao PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ. 

9840 KM   

03 

Locação de veículo, motocicleta, com 
condutor, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias 
em acompanhamento às famílias que 
residem em bairros de difícil acesso, 
sendo eles: Bairro Cansanção, Bom 
Jesus, Santo Antônio e Alto Cruzeiro, 
além de localidades na zona rural, 

3635 KM   
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sendo : Mata Redonda, Jardim, Borges, 
Retiro, Machado, Brejinho, Cajueiro, 
entre outros, em atendimento aos 
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, CRAS, 
PAIF e CREAS. 

04 

Locação de veículo, motocicleta, com 
condutor, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias 
em acompanhamento às famílias com 
crianças cadastradas que residem em 
bairros e sítios próximos da Zona 
Urbana, de difícil acesso, sendo eles: 
Sítio Jardim, Sítio Borges, Bairro do 
Rosário, Bairro São Vicente, Bairro 
Bom Jesus, em atendimento ao 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 

3892 KM   

05 

Locação de veículo, motocicleta, com 
condutor, combustível e manutenção, 
destinado às viagens de visitas diárias 
em acompanhamento às famílias com 
crianças cadastradas que residem em 
bairros e sítios próximos da Zona 
Urbana, de difícil acesso, sendo eles: 
Sítio Mata Redonda, Bairro da 
Liberdade, Bairro Cansanção, Bairro da 
Saudade e Bairro Encruzilhada, em 
atendimento ao PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ. 

3892 KM   

06 

Divulgação de vinhetas para 
popularização e maior conhecimento 
das campanhas e projetos realizados 
pelo SCFV, CRAS, PAIF (federal e 
estadual), IG BPF, CREAS e Criança 
Feliz  

480 H   

VALOR TOTAL  

 
 
Valor total em algarismo e por extenso da proposta: R$ ________ (______________________) 
 
Forma de Pagamento: ___________________________ 
 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias. 
 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, 
especialmente os da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, as cláusulas e condições da 
modalidade Pregão Presencial/FMAS nº 005/2018. 

 
Declaramos ainda que, nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e 

despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas 
na legislação. 
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Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação 

preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. 
  
Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços especificados no 

Anexo I caso seja(mos) vencedor(es) da presente licitação. 
 
Atenciosamente, 
 

_________________________ 
Licitante/ CNPJ nº ______ 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
Ref.: 
 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 

 
 
A Empresa __________________ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ (MF) sob o nº __________________, estabelecida no(a) _________________, Bairro 
_____________, Cidade, _____________, Estado _____________, CEP: _____________, 
neste ato representado pelo Sr.(a) ____________, (nacionalidade, estado civil, profissão), 
residente e domiciliado na _________________, Bairro _____________, Cidade, 
_____________, Estado _____________, CEP: _____________, portador da cédula de 
identidade sob o nº ____________ (órgão expedidor) e CPF: ______________, DECLARA, sob 
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 

Cidade (UF), ____ de ________________ de 2018. 
 
 

 
___________________ 

Assinatura 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

 
 
Ref.: 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO/FMAS Nº 013/2018 
PREGÃO PRESENCIAL/FMAS Nº 005/2018 
 

 

Prezados Senhores, Pelo presente instrumento a empresa ____________________________, 

situada na(o) ________________________________________________________________, 

com inscrição no CNPJ sob o nº _______________________________, através de seu 

representante legal, outorga ao Sr. _______________________________________________, 

inscrito no Registro Geral de Identidade sob o nº _________________________ e inscrita no 

CPF sob o nº _____________________, amplos poderes para representá-la junto a Prefeitura 

Municipal de Triunfo, no  Pregão Presencial/FMAS nº 005/2018, e bastantes para interpor ou 

desistir de recursos, receber citações, intimações, notificações, formular ofertas ou lances de 

preços, assim como praticar todos os atos necessários ao certame em apreço, na forma no inc. 

VI, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. Local e data (Empresa e assinatura do responsável 

legal). 

 

 

Cidade (UF), ____ de ________________ de 2018. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura (reconhecida firma) 

 

 

 

 

 

 


