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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019 
 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Piancó, Estado da Paraíba, designado pela 
portaria nº 501/2019, de 18 de Fevereiro de 2019, torna público que impreterivelmente 
e após o credenciamento dos proponentes, será realizada licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (por lote), 
que obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17/01/2002 e lei nº. 
8.666/1993, e suas alterações e do Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 
nº 147/2014, aplicando–se, subsidiariamente, no couber, e demais exigências deste 
Edital.  

 Sessão de Credenciamento: até às 14:30 horas do dia 12/03/2019;  
 Sessão de abertura dos envelopes: às 14:30 horas do dia 12/03/2019;  

  
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de 
PIANCÓ, localizada a Praça Salviano Leite, nº 10 ª – 1º Andar Centro – Prédio da 
Prefeitura Municipal de Piancó- Estado da Paraíba. 
 
1. DO OBJETO  
1.1 O objeto da presente licitação consiste na aquisição de peças e a contratação 
dos serviços de oficina mecânica para o conserto e manutenção de tratores e 
máquinas pesadas pertencentes ao município de Piancó-PB, conforme termo de 
referência anexo ao edital.   
1.2 As quantidades aqui estimadas são apenas uma estimativa de gasto, não 
podendo ser exigida a aquisição integral de todo o quantitativo. Tal estimativa poderá 
sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer 
indenização ao adjudicatário. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
2.1. Só Poderão participar deste Pregão, na condição de proponente, empresas 
individuais, sociedades comerciais e civis, que regularmente estabelecidas neste país, 
nacionais, atendam a todas as exigências, inclusive quanto aos códigos legais 
contidos no seu ato institucional e CNPJ que autorize a prestar o objeto deste edital. 
 
2.3. Não será admitida nesta licitação a participação de:  
 

a) fornecedor que não atenderem às condições deste Edital; 
 
b) fornecedor que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e nas respectivas 
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entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar 
de licitação e de contratar com a Administração Pública; 

 
c) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si; 
 
d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou 

servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, Paraíba.  
 

2.4 Interessados poderão ler ou retirar o edital na Prefeitura de PIANCÓ, localizada a 
Praça Salviano Leite, nº 10 ª – 1º Andar Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de 
Piancó- Estado da Paraíba. 

 

 3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
para impugnação, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo 
protocolar o pedido no Setor de Protocolo da Prefeitura de PIANCÓ, localizada a 
Praça Salviano Leite, nº 10 ª – 1º Andar Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de 
Piancó- Estado da Paraíba, cabendo a pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.1.1.Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova 
data para a realização do certame. 
 
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou 

irregularidades, a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à 
data de realização da Sessão Pública do Pregão, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

 
3.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

do processo licitatório ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente. 

 
3.4. Não serão conhecidos impugnações e recursos por meio de fax-simile, 
devendo o impugnante protocolar a impugnação no setor de protocolo do município. 
 
3.5. Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados 
intempestivamente e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado nos processos para responder pelo proponente. 
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4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

4.1. A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro através 
de um representante devidamente munido dos documentos que o credenciam a 
participar deste procedimento licitatório, inclusive com poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais. 

4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a 
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e 
efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 

4.3. A ausência do Credenciado, ou a omissão de algum de seus documentos, não 
importará a exclusão da licitante no certame, podendo a empresa proponente 
continuar no procedimento licitatório, contudo não poderá expressar-se 
oralmente nos atos deste certame. 

 
4.4. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) tratando-se de representante legal apresentar: I) o estatuto social, contrato 
social, requerimento de empresário ou outro instrumento de registro 
comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; II) CNPJ com data de emissão deste ano; III) declaração de 
cumprimento dos requisitos de habilitação; IV) Declaração de elaboração 
independente de proposta; V) Declaração de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte (quando for o caso).  

  
b) tratando-se de procurador apresentar: I) A PROCURAÇÃO por instrumento 

público ou particular, esta com reconhecimento de firma, na qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento com 
foto do(s) outorgante(s) e outorgado; II) CNPJ com data de emissão deste 
ano; III) declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; IV) 
Declaração de elaboração independente de proposta; V) Declaração de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso).  

 
4.4.1 Os documentos que estiverem em fotocopia poderão serem autenticados 

pelo pregoeiro e equipe de apoio, com a devida apresentação dos originais, 
em até 30 (trinta) minutos antes do horário de abertura dos envelopes, para 
que evite tumultos no momento do certame; 

 
4.4.2 Os documentos elencados nas alíneas “a” e “b” deverão estar com data de 

validade para o dia do certame, bem como registrados nos devidos órgãos 
competentes. 
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4.5. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada do documento com foto do outorgante e outorgado, quando 
cópia deverá estar autenticada. 

 
4.6. Estes documentos deverão ser apresentados até o horário marcado, no 

preambulo deste edital, não sendo aceito documentos após esse horário.  
 
4.7.  A incorreção ou falta de documentos no credenciamento não impedirá a 

participação da empresa proponente, contudo o seu representante ficará 
impedido de representar oralmente a empresa, ou seja, não poderá ofertar 
lances verbais e nem interpor recursos em quaisquer das fases, oralmente. 

 
4.8. O representante poderá ser substituído, no decorrer do processo, por outro 

devidamente credenciado. 
 
4.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

empresa licitante. 
 
4.10. Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não 

contenha autorização para este fim. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, PROPOSTA DE PREÇO E 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados ou 

seus representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram 
assistir ao ato, o pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, 
receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, admitindo-se, 
contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo registrados em ata os 
nomes das licitantes: 

5.1.1. A licitante deverá apresentar seus documentos relativos ao 
credenciamento, em conformidade com o item anterior;  

 
5.1.2. O envelope de proposta de preços deverá cumprir com os 

requisitos estabelecidos neste edital, sendo desclassificada a 
proposta que não atender as informações deste edital; 

 
5.1.3. Em envelopes devidamente fechado, a documentação exigida 

para Proposta de Preço (envelope n.º 1) e Habilitação (envelope 
n.º 2). 

 
5.2. Declarado encerrado os procedimentos de credenciamento, a partir do horário 
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estabelecido no preâmbulo deste Edital, não mais serão admitidos participação 
de novos proponentes, sendo aberta a sessão pelo pregoeiro. 

 
5.3. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e à Habilitação 

deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no 
fecho e identificados com o nome da licitante, o número e objeto da licitação e, 
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos 
de Habilitação"), na forma a seguir: 

 
a) Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço: 

 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ- ESTADO DA PARAÍBA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019 

LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO) 

 
 

b) envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ - ESTADO DA PARAÍBA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019 

LICITANTE: ___________________________________ 
ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) 

 
5.4. Será admitida a remessa postal dos envelopes de Proposta de Preço e 

Habilitação via SEDEX. O pregoeiro e equipe de apoio não se responsabilizará por 
envelopes entregues em horário ou data posteriores ao marcado neste edital.    

 
5.5. Os documentos necessários ao CREDENCIAMENTO e HABILITAÇÃO deverão 

ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
Tabelião de Notas, este deverá ser através de Selo Digital de Fiscalização 
Extrajudicial, nos termos da Lei Estadual 10.132/2013, ou por membro da 
Comissão Permanente de Licitação desta prefeitura, e não de outra comissão de 
licitação, ou órgão devidamente autorizado para autenticar documentos, devendo 
apresentar declaração de autenticidade em nome da empresa licitante. 
 

5.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas. Admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 
ilustração das Propostas de Preço. 
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5.7. Os documentos necessários à participação na presente licitação, 
compreendendo os documentos referentes à Proposta de Preço e à Habilitação 
e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, salvo 
quanto a expressões técnicas de uso corrente. 

5.8. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

 
5.9. A Proposta de Preço e os documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

de um único estabelecimento, filial ou matriz, não sendo aceito certidões de 
CNPJ diferentes. Ficam desconsideradas as certidões de arrecadação unificada. 

 
5.10. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
 
5.11. O Credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, 

em todos os seus itens, a fim de que a empresa se faça representar, 
legitimamente, em umas eventuais negociações entre as partes, evitando com 
isso a interrupção da sessão para contatos externos visando o esclarecimento de 
dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para 
serem avaliados pelo pregoeiro. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – 

ENVELOPE “A” 
6.1. Os interessados deverão apresentar a sua proposta em envelope lacrado, 

identificado como Envelope “A”, com a indicação do(s) item(ns) de participação. 
 
6.2 A proposta para o(s) item(ns) licitado(s) deverá ser apresentada, devidamente 

digita legível,  datada, rubricada a suas folhas e assinada/carimbada na última 
folha, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além de 
outras informações de livre disposição, o seguinte: 
 
a) razão social da empresa, número do CNPJ, endereço do proponente e número 
do processo de pregão; 
 
b) Especificação completa do produto ofertado, marca ofertada e, quando for o 
caso, acompanhado de catálogos figurativos ou folders com informações 
técnicas que possibilitem a completa avaliação do (s) item(ns) proposto(s). Nos 
preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as 
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da 
presente licitação;  
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c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos da 
data marcada para abertura dos envelopes. 
 
d) Os preços propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional (real), 
expressos em algarismo (até duas casas decimais) e valor global por extenso; 

 
e) A proposta de preços deverá conter o preço unitário e global para cada item 
cotado, objeto deste Pregão, no modelo da Proposta de Preços Anexo este Edital 
ou o próprio modelo da proponente; 

 
f) Em caso de divergência entre valores em algarismo e por extenso, serão 
considerados os valores em algarismo; 

 
g) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretas omitidos nas 
propostas ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pelos pleitos de acréscimos a esses ou qualquer 
título, devendo os respectivos bens ser fornecidos a esta Prefeitura, sem ônus 
adicionais; 

 
6.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições 
estabelecidas, uma vez abertas as propostas escritas. Os erros, equívocos e 
omissões havidas nas cotações serão de inteira responsabilidade do proponente, não 
lhe cabendo, no caso de desclassificação, qualquer recurso ou eximir-se do 
fornecimento do objeto da presente licitação. 
 
6.4 Omissões quanto ao prazo de entrega, prazo de validade da proposta, prazo de 
garantia e prazo de pagamento serão considerados como aceito o disposto neste 
Edital.  
 
6.5 Sugere-se que a proponente conste os dados bancários onde deseja receber seus 
créditos, se vencedoras. 
 
7.0 DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 
7.1  Analisadas as propostas serão desclassificadas as que: 
             

a)     forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital; 
 
b) apresentarem preços excessivos (descontos irrisórios) ou manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos 
são coerentes com os de mercado; 
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c) Apresentarem mais de uma proposta com preços alternados dentro do 
envelope. Apresentar proposta dirigida a outro município.  
 

7.2 Serão classificados pelo pregoeiro, primeiramente, o proponente que 
apresentar a proposta de menor preço e, em seguida, todas as propostas com 
percentuais sucessivos e inferiores, em até 10%. Não havendo no mínimo três 
propostas dentro do percentual acima, serão classificadas as propostas de melhores 
ofertas, até que se obtenha o mínimo de 03 (três) empresas aptas a ofertar lances, 
conforme disposto no art. 11, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitação na 
Modalidade de Pregão. 
 
7.3 Quando não existirem, no mínimo, três propostas superiores em até 10% (dez 
por cento) da menor proposta de preços, será classificado as três melhores de menor 
preço, quaisquer que sejam seus valores. 
 
7.4 Aos proponentes classificados conforme o item anterior, será dada 
oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos de 
percentuais de descontos distintos e decrescentes. 
 
7.5 O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e 
os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso 
de empate de preços. 
 
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação 
de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição 
completa da ordem de lances.  
 
7.6 A desistência em apresentar lance verbal implicará na exclusão do licitante 
desta etapa e na manutenção do último valor por ele apresentado, prevalecendo este 
último lance para efeito de ordenação das propostas. 
 
7.7.    Caso não se realize novos lances verbais, serão verificados a conformidade 
entre a proposta escrita de menor valor por lote e o estimado para a contratação. 
 
7.8 A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário, 
até que se consagre o maior percentual de desconto. A oferta de lances iniciará 
com o percentual mínimo de 5% de desconto para cada lote. 
 
7.9 Os produtos e serviços serão adquiridos pelo valor unitário estabelecidos 
no termo de referência, acrescido do percentual de desconto ofertado pela 
contratada. 
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7.10 Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura 
verbal para menor preço. E encerrada essa etapa competitiva, as ofertas serão 
ordenadas exclusivamente pelo critério de maior percentual de desconto por lote. 
 
7.11. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e sido verificada a ocorrência de empate 
– entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por 
cento) superiores à proposta melhor proposta – será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na definição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
7.12. Para efeito do disposto no item 7.11., ocorrendo o empate, proceder – se - à da 
seguinte forma: 
 
7.12.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  
 
7.12.2 - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do 
limite estabelecido no subitem 7.11, a seguir, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
 
7.12.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame. 
 
7.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
 
7.12.5. O disposto no subitem 7.11 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.13 Em seguida, a pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao objeto definido neste edital e seus anexos, decidindo motivadamente a 
respeito. 
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7.14 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias do proponente. Em atendimento a Lei Complementar 123/2006 E LC 
147/14, deve ser observado o disposto no item 8 deste Edital. 
 
7.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes no item 19 do Edital. 
 
7.16  Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, e não havendo 
manifestação acerca da intenção de interpor recurso, a pregoeiro adjudicará o objeto 
do certame à empresa declarada vencedora, sendo a adjudicação do objeto definido 
neste edital e seus anexos, efetuado pelo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.  
7.17 Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes forem 
inabilitados, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação de nova documentação ou outras propostas, escoimadas das 
causas que ocasionaram as inabilitações ou desclassificações, concorde com o art. 
48, § 3o, da Lei nº 8.666/93. 
7.18 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio 
e representantes das licitantes presentes. 
7.19 Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 
7.20 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica prevalecerão as da proposta. 
7.21 Não se considerará, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem 
não prevista no objeto deste edital e seus anexos. 
7.22 No caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio. 
7.23 Na fase de julgamento a pregoeiro poderá promover quaisquer diligências 
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os 
licitantes atender as solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento 
da convocação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 
diligência promovida. 
7.24 Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o 
mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais 
cabíveis. 
7.25 Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da 
assinatura do contrato e do recebimento da nota de empenho, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato e, assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o 
disposto nos subitens 7.15 e 7.16. 
7.26 Se o licitante vencedor recusar-se, injustificadamente, a assinar o contrato e a 
receber a nota de empenho e, consequentemente, não cumprir as obrigações 
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contraídas, será aplicada a regra estabelecida no subitem anterior, bem como 
punições previstas no edital e contrato. 
 
8.   DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 
“B” 
 
8.1. O envelope "B" deverá conter os documentos a seguir relacionados (Pessoa 
Jurídica): 
 
a) Declaração expressa a licitante não está impedida de participar de licitações e 
que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com Administração Pública, e 
que está ciente da obrigação de declarar o fato superveniente, em cumprimento ao 
disposto no parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme modelo constante do 
anexo I deste edital; 
 
b) Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de 14 (quatorze) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz (Lei 9.854/99), conforme 
modelo constante do anexo II deste edital; 
 
c) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a 
responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária desclassificação da 
licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 
Equipe de Apoio; 
 
d) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 

 
e) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, exigida somente 
para microempresa e empresa de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois 
regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e 
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006 e LC 147/2014. 
 
 
8.2.1. HABILITAÇÃO JURIDICA 

 
8.2.1.1. Em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão apresentar 

CONTRATO SOCIAL E SUA ULTIMA ALTERAÇÃO ou respectivo instrumento de 
Consolidação Contratual em vigor, se houver devidamente, registrados no Órgão de 
Registro do Comércio local de sua sede; 
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8.2.1.2. Em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os seus 
respectivos ATOS CONSTITUTIVOS E TODAS AS ALTERAÇÕES em vigor, 
devidamente inscritos no Cartório de Registro Civil, acompanhados de prova da 
diretoria em exercício; 

 

8.2.1.3. Em se tratando de Sociedades por Ações, deverão apresentar AS 
PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOS SEUS RESPECTIVOS ESTATUTOS 
SOCIAIS EM VIGOR, acompanhados dos documentos de eleição de seus 
administradores. 

8.2.1.4. Em se tratando de empresas individuais, apresentar REQUERIMENTO 
DE EMPRESARIO OU ATO CONTRATUAL DE SOCIEDADE INDIVIDUAL, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, com a sua última 
alteração em vigor, acompanhado de documento com foto de seus administradores; 

a) Todos os itens acima deverão estar acompanhados de documentos com foto 
dos sócios devidamente autenticados.  

 
 8.2.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pela 
Secretaria da Receita Federal; 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 
 
c) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa da União. 
 
d) Prova de regularidade com o FGTS - CRF;  
 
e) Certidão de Débitos Trabalhistas - CNDT 
 
f) Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede da licitante. 

 
8.2.4. RELATIVOS A CAPACIDADE ECONOMICO FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo poder Judiciário 
Estadual da sede da licitante. 
 
b) Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo poder municipal da sede da 
licitante. 
 
c) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2017, exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
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vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta; 
 
8.2.5 DA REGULARIDADE TÉCNICA  
 
a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, de que presta o objeto compatível com este edital, com zelo e eficiência. 
Sendo emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá estar com firma 
reconhecida. 
 

8.2.6. DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006.1 LEI 
COMPLEMENTAR Nº 147, DE 7 DE AGOSTO DE 2014. 
 
a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. 
b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (Cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 
documentação. 
d) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
   

 8.3 Será inabilitada a licitante cujo certidão apresentada esteja fora dos prazo de 
validade ou deixe de apresentar qualquer item das alíneas anteriormente. 

 
8.4 A documentação deverá: 

 
a) estar em nome da licitante; 

 

                                                 
1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação de regularidade fiscal exigida no subitem 8.2.2 

‘b”, deste edital, ainda que apresente alguma restrição, assegurado o prazo de dois dias úteis, a partir do momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para apresentação de nova documentação sem restrição, sob pena de inabilitação, 
cujo prazo pode ser prorrogado, mediante justificativa apresentada pelo proponente e aceita pela Administração, observado o § 1º do 

art.43 da LC Nº 123/2006 e LC 147/2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20147-2014?OpenDocument
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b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos 
casos omissos, a pregoeiro considerará como prazo de validade o de 30(trina) dias 
anteriores à data de recebimento dos envelopes; 

 
c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas à matriz. Exceto para os casos 
expressos de recolhimento centralizado. 
 
8.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
8.6. Os documentos exigidos no item 8., obtidos através de sites, terão sua 
validade verificada, via internet, no momento da fase de habilitação, ficando 
estabelecido que havendo discordância entre o documento apresentado e a 
verificação na internet, prevalecerá a segunda, observado o disciplinamento 
constante do item 8. 
 
8.7. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente 
lacrados, até que seja formalizada a assinatura da ata pela licitante vencedora. Após 
este fato, ficarão por 20(vinte) dias correntes à disposição das licitantes interessadas. 
Findo este prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 
 
9.0 DA ADJUDICAÇÃO  
 
9.1. Caso não haja manifestação de interpor recurso por parte dos demais licitantes, 
a adjudicação em favor da licitante vencedora  será feita pela pregoeiro no final da 
sessão, sendo  registrada em ata ou posteriormente, caso seja necessário alguma 
análise mais detalhada das propostas. 
9.2. Se houver interposição de recurso administrativo, o item atacado pelo recurso 
administrativo, será adjudicado pela autoridade competente para julgar esse 
instrumento de ataque à decisão do pregoeiro. 
 
10. DOS RECURSOS 
 
10.1  Declarado o vencedor do presente PREGÃO, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que 
devidamente registrada a síntese razões em ata, quando lhe será concedido o prazo 
de (03) três dias úteis para apresentação das razões do recurso por escrito e 
protocolado no setor competente da Prefeitura, podendo juntar memoriais, 
facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contra - razões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo recorrente, sendo-
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lhe assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.2  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em interpor recurso, 
ao final da sessão do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação. 
10.3   Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
10.4 O acolhimento do recurso importará a invalidade apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento; 
10.5 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, através de comunicação por escrito. 
10.6 Os elementos indispensáveis à defesa dos interesses da pregoante poderão 
ser vistos no setor de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, localizada 
a Praça Salviano Leite, nº 10 ª – 1º Andar Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de 
Piancó- Estado da Paraíba. 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 
convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. 
 
12.0 DA DESPESA 
 
12.1 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos serão oriundos do Orçamento Anual 2019- recursos próprios,  nas Unidades 
Orçamentárias, conforme seguir: 02.010 – 04.122.2001.2002; 02.020 – 
04.123.2001.2007; 02.030 - 04.122.2001.2008; 02.060 - 04 122 2001 2011; 02.070 – 
15.122.2001.2012, 26.782.1001.2013; 02.080 – 20.122.2001.2015; 02.090 – 
12.361.1003.2025, 12.361.1003.2039, 112.368.2001.2044; 02.100 – 
08.2442001.2045; 02.110 – 08.244.1004.2055; 02.120 – 10.301.2001.2062; 02.130 – 
10.301.1002.2070; 02.140 – 23.695.2001.2079 – 3390.30. 
 
13. DO CONTRATO  
13.1  A contratação com a firma vencedora far-se-á por termo de Contrato, com base 
no Edital, na proposta apresentada, na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93 e minuta anexa. 
13.2  O valor inicial estimado do Contrato será expresso em moeda corrente. Caso 
haja modificações no Sistema Financeiro, tais como emissão de nova moeda, 
extinção ou criação de indexadores, etc., as adaptações necessárias serão feitas 
através de Termo Aditivo. 
13.3  O período de vigência do contrato decorrente dessa licitação será pelo período 
de 2013 , contados a partir da data de assinatura do Contrato. 
13.4  Para efeito de reajuste prevalecerá o contido no edital. 
13.5  A licitante será convocada para assinar o contrato no prazo de 03 (três) dias 
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úteis, a contar do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por uma única 
vez. 
 
14  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
14.1. Entregar qualquer produto no prazo de até 48 Horas, a contar da requisição pelo 
setor competente, dentro das exigências do edital e contrato, no município de Piancó 
sem nenhuma despesa para esta. 
14.2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação 
por escrito da Prefeitura de Piancó-PB. 
14.3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
14.4.  A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal, o número do processo ao 
qual a mercadoria se refere. 
14.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo 
ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido. 
14.6. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos; 
14.7. A licitante está obrigada a fornecer os produtos em conformidade com as 
caracterizas estabelecidas em sua proposta de preços e atender as exigências deste 
edital e contrato. Não será aceito nenhum produto com qualidade ou características 
em desconformidade com a proposta, sendo devolvido e de imediato entregue outro. 
Ocorrendo a reincidência deste, será declarado como empresa inidônea e impedido o 
direto de participar em licitação e contratar com esta administração pública, sendo 
publicado na impressa oficial.   
14.8. A validade mínima do produto ofertado, contados da data de entrega do produto 
na sede do MUNICIPIO DE PIANCÓ; 
14.9. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à locação, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário; 
14.10. Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
14.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE. 
 
15.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
15.1  A CONTRATANTE compromete-se, durante a vigência do Contrato a: 
15.1.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro 
do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas; 
15.1.2. Notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados 
na execução do especificado neste Contrato; 
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15.1.3. Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizados, de 
acordo com as respectivas clausulas do presente contrato; 
15.1.4.  Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel 
comprimento do contrato; 
15.1.5. Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade 
dos produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o 
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 

  
16. DA RESCISÃO  
16.1 O contrato originado da presente licitação poderá ser rescindido de 
conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, nas seguintes 
formas: 
 I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII  e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93; 
 II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
 III – judicial, nos termos da legislação. 
 
17. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO. 
17.1   A Contratante designará servidor para fiscalização, cujo objetivo será a 
acompanhar a execução do objeto deste edital, caso as disposições levantadas pela 
fiscalização não forem cumpridas, a comissão rejeitará o recebimento do mesmo. 
17.2. O pagamento será efetuado mensalmente, em até quinze dias da apresentação 
de Fatura, devidamente atestada pelo Setor Competente. 
17.4  O valor correspondente será depositado em Conta Corrente da 
CONTRATADA, através de Ordem Bancária através da Tesouraria Geral da 
Prefeitura de PIANCÓ – PB. 
17.5  Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, inclusive a apresentação da comprovação da entrega das 
mercadorias. 
 
18.  DO PREÇO E DO CRITÉRIO DE REAJUSTE. 
 
18.1. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer reajustes dos mesmos, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto, sendo irreajustável durante a vigência do 
contrato. 
18.2 Os produtos e serviços serão adquiridos pelo valor unitário estabelecidos 
no termo de referência, acrescido do percentual de desconto ofertado pela 
contratada. 
 
19. DAS PENALIDADES 
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19.1  Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, não 
entregar os veículos de acordo com edital e proposta, falhar ou fraudar a execução no 
contrato, prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, a PREFEITURA DE PIANCÓ - Estado da Paraíba poderá aplicar as 
penalidades a seguir relacionadas: 
 
 a) Advertência; 
 
 b) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do contrato por 
infração de qualquer cláusula, que será dobrada em caso de reincidência. 
 
 c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
19.2  A recusa injustificada da empresa adjudicatária em assinar o Contrato e 
receber a Nota de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis, após a convocação 
oficial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
19.3  As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
fortuito, força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração. 
  
20. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES. 
20.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor do Contrato, na forma do parágrafo 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo. 
 
21.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e 
condições deste edital e seus anexos, bem como das normas administrativas 
vigentes. 
 
21.2 Não será admitida a transferência a terceiros das obrigações previstas nesta 
licitação.  
21.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ reserva-se o direito de revogar total 
ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda 
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, não cabendo 
às licitantes o direito de indenizações, ressalvado o disposto no parágrafo segundo 
do citado artigo.  
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21.4 Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão 
atendidos pela pregoeiro ou Equipe de Apoio no horário das 08h às 12h, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação, localizada a Praça Salviano Leite, nº 10 ª – 1º 
Andar Centro – Prédio da Prefeitura Municipal de Piancó- Estado da Paraíba. 
21.5 Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pela pregoeiro, de acordo com 
o que reza a Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 
21.6 Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e 
abertura dos envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia 
útil subsequente de funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e 
horário anteriormente estabelecido. 
21.7 A documentação apresentada para fins de habilitação e credenciamento dos 
vencedores fará parte dos autos da licitação e não será devolvida aos proponentes. 
 
21.8 Questões irrelevantes quanto ao credenciamento, proposta de preços e 
documentação, serão sanáveis pelo pregoeiro e a equipe de apoio. 
 
21.9 São partes integrantes deste edital: 
 
Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo da Proposta 
Anexo III – Modelo das Declarações 
Anexo IV - Minuta de Contrato que integram este edital e nos termos e condições 
aqui estabelecidas. 
   

PIANCÓ - PB, 20 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 

ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO  
PREGOEIRO OFICIAL 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019 
 
1-Introdução e base legal 

 
       A elaboração deste Termo de Referência está de acordo com o estabelecido pela 
Lei nº 10.520 de 17.07.2002. 

 
2- Do Objeto 

  
2.1. Aquisição de peças e a contratação dos serviços de oficina mecânica para o 
conserto e manutenção de tratores e máquinas pesadas pertencentes ao 
município de Piancó-PB, conforme especificações no edital e seus anexos.   
 
2.2 As quantidades aqui estimadas é apenas uma estimativa de gasto, não podendo 
ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa 
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer 
indenização ao adjudicatário. 
 
3- Descrição do Objeto  
 

 
 01-MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K     

  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD R$ MÉDIA R$ TOTAL 

1 ARRUELA PRESSÃO  UNID 50 R$            1,93 R$                96,50 

2 BARRA DIREÇÃO LADO DIREITO UNID 2 R$        158,77 R$              317,54 

3 BARRA DIREÇÃO LADO ESQUERDO UNID 1 R$        153,41 R$              153,41 

4 BATERIA DE 150HP UNID 2 R$        782,56 R$          1.565,12 

5 BICOS INJETORES UNID 4 R$    2.644,27 R$        10.577,07 

6 BOMBA D'ÁGUA UNID 1 R$        835,27 R$              835,27 

7 BOMBA DE COMBUSTÍVEL UNID 1 R$        683,40 R$              683,40 

8 BOMBA DE TRANSFERÊNCIA  UNID 1 
R$        759,82 R$              759,82 

9 BOMBA HIDRÁULICA UNID 1 R$        799,63 R$              799,63 

10 CANTO LÂMINA UNID 2 R$        260,09 R$              520,19 

11 CAPA UNID 1 R$        213,39 R$              213,39 

12 CORREIA UNID 1 R$          97,64 R$                97,64 

13 CORREIA POLY UNID 1 R$        266,81 R$              266,81 

14 CORREIA USA JG UNID 1 R$        391,46 R391,46 

15 DENTE UNID 20 R$          57,28 R$          1.145,67 
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16 DENTE DO ESCARIFICADOR UNID 20 R$          50,75 R$          1.015,00 

17 FILTRO AR CONDICIONADO UNID 2 R$        265,62 R$              531,25 

18 FILTRO AR PRIMÁRIO  UNID 2 R$        266,21 R$              532,43 

19 FILTRO AR SECUNDÁRIO UNID 2 R$        177,77 R$              355,55 

20 FILTRO COMBUSTÍVEL UNID 2 R$        176,59 R$              353,17 

21 FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR UNID 2 R$        262,65 R$              525,30 

22 FILTRO DO HIDRÁULICO PC 2 R$          82,57 R$              165,14 

23 FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE PC 2 R$        129,14 R$              258,28 

24 FILTRO DE TRANSMISSÃO UNID 2 R$          97,64 R$              195,28 

25 FIXADOR DO PINO  UNID 50 R$          12,77 R$              638,33 

26 GRAXEIRO 3-8R PC 12 R$            3,90 R$                46,76 

27 HASTE ESCARIF UNID 5 R$        317,55 R$          1.587,77 

28 LAMIN CURVA UNID 5 R$        649,86 R$          3.249,32 

29 LAMIN RETA UNID 5 R$        645,34 R$          3.226,72 

30 MANGUEIRAS HIDRÁULICA M UNID 2 R$        255,36 R$              510,72 

31 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 LITROS 30 R$          18,76 R$              562,80 

32 ÓLEO LUBRIFICANTE W68 BALDE 4 R$          16,97 R$                67,89 

33 PARAFUSO DAS LÂMINAS PC 72 R$          12,77 R$              919,20 

34 PARAFUSO  LÂMINA UNID 100 R$            4,75 R$              475,33 

35 PINO UNID 50 R$          13,36 R$              667,83 

36 PLACA U DO GIRO DA LÂMINA UNID 20 R$          35,31 R$              706,27 

37 PORCA LÂMINA UNID 100 R$            2,38 R$              237,67 

38 PORCAS DAS LÂMINAS PC 36 R$            8,42 R$              303,00 

39 REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO120H UNID 1 R$        307,15 R$              307,15 

40 
RETENTOR VOLANTE MONTADO NA PISTA DE 
TEFLON UNID 1 

R$        307,15 R$              307,15 

41 ROLAMENTO CONE E CAPA UNID 1 R$        435,97 R$              435,97 

42 SAPATA CICLO UNID 1 R$        652,58 R$              652,58 

43 SUPORTE ESCARI UNID 2 R$        203,30 R$              406,59 

44 SUPORTES DAS UNHAS PC 4 R$        129,27 R$              517,07 

45 TAMPA RADIADOR UNID 1 R$        106,55 R$              106,55 

46 TERMINAL UNID 1 R$        523,81 R$              523,81 

47 TERMINAL DO CIL.DE DIREÇÃO UNID 1 R$        523,81 R$              523,81 

48 TERMINAL ROSCA DIREITA UNID 1 R$        523,81 R$              523,81 

49 TIRA DE DESGASTE UNID 6 R$          88,15 R$              528,88 

50 TIRA NYLON CALCO UNID 8 R$          97,64 R$              781,12 

51 TRAVA DA UNHA PC 4 R$          21,00 R$                84,01 

52 UNHAS DO ESCARIFICADOR PC 4 R$        173,18 R$              692,73 

 

TOTAL      
R$        41.945,15 
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 02- RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 
416E       

Nº DISCRIMINAÇÃO UNID QTD R$ MÉDIA R$ TOTAL 

1 BARRA DIREÇÃO COMPLETA UNID 1 R$        626,27 R$              626,27 

2 BATERIA DE 95 HP UNID 1 R$        546,72 R$              546,72 

3 BOMBA COMBUST ELETRIC UNID 1 R$    1.421,91 R$          1.421,91 

4 BOMBA D'ÁGUA UNID 1 R$    2.282,11 R$          2.282,11 

5 BOMBA DE ÓLEO UNID 1 R$    1.099,69 R$          1.099,69 

6 BOMBA DE TRANSFERÊNCIA  UNID 1 R$        701,27 R$              701,27 

7 BOMBA HIDRÁULICA UNID 1 R$        535,15 R$              535,15 

8 BUCHA DE LATÃO UNID 1 R$          67,47 R$                67,47 

9 BUCHA EPOXI PINO CENTRAL EIXO DIANT CAT UNID 1 R$        118,05 R$              118,05 

10 CABO DO FREIO DE MÃO UNID 1 R$        386,58 R$              386,58 

11 CABO TRAVA LANÇA UNID 1 R$        436,79 R$              436,79 

12 CILINDRO MESTRE UNID 1 R$    1.657,33 R$          1.657,33 

13 CORREIA AR CONDICIONADO UNID 1 R$          40,64 R$                40,64 

14 CRUZETA UNID 1 R$          88,55 R$                88,55 

15 DENTE DIANTEIRO UNID 32 R$        101,80 R$          3.257,71 

16 DENTE RETRO TRASEIRO UNID 30 R$          56,07 R$          1.682,00 

17 ENGRENAGEM  UNID 8 R$        349,92 R$          2.799,36 

18 FILTRO AR CONDICIONADO UNID 2 R$        150,67 R$              301,34 

19 FILTRO AR PRIMÁRIO  UNID 2 R$        287,46 R$              574,91 

20 FILTRO AR SECUNDÁRIO UNID 2 R$        159,50 R$              318,99 

21 FILTRO COMBUSTÍVEL UNID 2 R$        178,72 R$              357,44 

22 FILTRO HIDRÁULICO CARTUCHO UNID 2 R$        688,72 R$          1.377,45 

23 FIXADOR DO PINO  UNID 30 R$          11,84 R$              355,10 

24 GARFO DUPLO STAHL UNID 1 R$        396,20 R$              396,20 

25 DISCOS EMBALAGEM 10 PÇS UNID 30 R$          41,25 R$          1.237,60 

26 KIT EMBUCHAMENTO CONCHA DIANTEIRA UNID 1 R$    2.910,77 R$          2.910,77 

27 KIT RETENTOR UNID 1 R$        223,48 R$              223,48 

28 MANGUEIRAS HIDRÁULICA M UNID 1 R$        230,70 R$              230,70 

29 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 2 R$        176,88 R$              353,76 

30 ÓLEO LUBRIFICANTE W68 BALDE 2 R$        169,73 R$              339,47 

31 PARAFUSO DENTE UNID 60 R$            4,48 R$              268,60 

32 PASTILHA DE FREIO JG COM 2 PÇS UNID 2 R$        325,91 R$              651,83 

33 PINO UNID 30 R$          10,87 R$              326,20 

34 PINO CENTRAL UNID 1 R$        394,87 R$              394,87 

35  PORCA  UNID 60 R$            2,07 R$              124,40 

36 PORCA RODA DIANTEIRA UNID 20 R$          22,26 R$              445,27 
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37 PRISIONEIRO DO CUBO DA RODA UNID 20 R$          49,56 R$              991,20 

38 RETENTOR  UNID 1 R$        178,72 R$              178,72 

39 RETENTOR APC UNID 1 R$        196,62 R$              196,62 

40 RETENTOR POLIA MOTOR UNID 1 R$          80,26 R$                80,26 

41 ROLAMENTO CONE E CAPA UNID 1 R$        207,57 R$              207,57 

42 ROLAMENTO CONE E CAPA UNID 1 R$        236,41 R$              236,41 

43 SENSOR DE PRESSÃO ÓLEO DO MOTOR UNID 1 R$        370,67 R$              370,67 

44 SENSOR DE TEMP DAGUA CAT UNID 1 R$        433,46 R$              433,46 

45 SENSOR DE TEMPERATURA DAGUA UNID 1 R$        375,44 R$              375,44 

46 TERMÔMETRO TEMPERATURA UNID 1 R$        274,87 R$              274,87 

 

TOTAL      
R$        32.281,19 

 
03- TRATOR VALTRA       

Nº DISCRIMINAÇÃO UNID QTD R$ MÉDIA R$ TOTAL 

1 BATERIA DE 95HP UNID 4 R$        546,72 R$          2.186,88 

2 BICOS INJETORES UNID 4 R$    2.581,73 R$        10.326,93 

3 BOMBA D'ÁGUA UNID 1 R$    1.975,31 R$          1.975,31 

4 BOMBA DE COMBUSTÍVEL UNID 1 R$        356,24 R$              356,24 

5 BOMBA DE ÓLEO UNID 1 R$        687,50 R$              687,50 

6 BOMBA DE TRANSFERÊNCIA  UNID 1 R$    1.023,36 R$          1.023,36 

7 BOMBA HIDRÁULICA UNID 1 R$    1.338,95 R$          1.338,95 

8 CONJUNTO DO MOTOR PC 1 R$        404,59 R$              404,59 

9 CORREIA PC 1 R$        103,50 R$              103,50 

10 CORREIA DA BOMBA D'ÁGUA PC 1 R$        124,08 R$              124,08 

11 DISCO DE EMBREAGEM PC 1 R$        263,19 R$              263,19 

12 EIXO PC 1 R$        124,08 R$              124,08 

13 FILTRO AR PRIMÁRIO  UNID 4 R$        123,28 R$              493,12 

14 FILTOR COMBUSTÍVEL PC 4 R$          74,98 R$              299,91 

15 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO PC 4 R$          79,96 R$              319,85 

16 FILTRO LUBRIFICANTE PC 8 R$          68,04 R$              544,29 

17 GRAXEIRO 3-8R PC 12 R$            3,67 R$                44,08 

18 INTERROMPTOR PC 1 R$        125,93 R$              125,93 

19 JG DISCO INTERNO PC 1 R$        510,67 R$              510,67 

20 JOGO DE ANÉIS PC 1 R$        218,15 R$              218,15 

21 JUNTA DE ESCAPE PC 1 R$          24,75 R$                24,75 

22 KIT EMBREAGEM PC 1 R$        338,73 R$              338,73 

23 KIT EMBREAGEM TOM. DE FORÇA PC 1 R$        426,20 R$              426,20 

24 KIT JUNTA CABEÇOTE PC 1 R$        324,46 R$              324,46 

25 LUVA DA CAIXA PC 1 R$        197,59 R$              197,59 
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26 MANGOTE DA BOMBA PC 1 R$          79,01 R$                79,01 

27 MANGOTE RADIADOR PC 1 R$          12,72 R$                12,72 

28 MANGUEIRA PC 1 R$          52,70 R$                52,70 

29 MANGUEIRAS HIDRÁULICA M UNID 10 R$        230,70 R$          2.307,03 

30 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 2 R$        266,21 R$              532,43 

31 ÓLEO LUBRIFICANTE W68 BALDE 2 R$        192,07 R$              384,13 

32 PARAFUSO C/ PORCA PC 1 R$          12,60 R$                12,60 

33 PARAFUSO DA RODA PC 1 R$          30,47 R$                30,47 

34 PARAFUSO DA LÂMINA PC 1 R$            9,83 R$                  9,83 

35 PLACA PC 1 R$          80,89 R$                80,89 

36 PORCA DA PONTA PC 1 R$          34,21 R$                34,21 

37 PORCA DA RODA PC 1 R$          13,55 R$                13,55 

38 PRÉ-FILTRO  PC 4 R$          60,97 R$              243,88 

39 RETENTOR PC 2 R$          71,39 R$              142,77 

40 ROLAMENTO CAIXA PC 1 R$          64,03 R$                64,03 

41 ROLAMENTO EIXO TRAS  PC 1 R$          84,68 R$                84,68 

42 ROLAMENTO EMBREAGEM  PC 2 R$        133,59 R$              267,18 

43 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO PC 2 R$        154,78 R$              309,56 

44 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO PC 2 R$        143,86 R$              287,73 

45 ROLAMENTO RODA TRASEIRA PC 2 R$        213,93 R$              427,87 

46 TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR PC 1 R$          41,05 R$                41,05 

47 TURBO DE RETORNO PC 1 R$        151,68 R$              151,68 

48 VÁLVULA DE ESCAPE PC 1 R$          26,02 R$                26,02 

49 VARETA DO TUCHO PC 1 R$          30,18 R$                30,18 

 

TOTAL      
R$        28.408,53 

  04- TRATOR JOHN DEERE, 02 UNIDADES       

Nº DISCRIMINAÇÃO UNID QTD R$ MÉDIA R$ TOTAL 

1 BICOS INJETORES PC 4 R$        670,00 R$          2.680,00 

2 BOMBA DE ÓLEO PC 2 R$        705,73 R$          1.411,47 

3 BUCHA DA CAIXA PC 2 R$        117,92 R$              235,84 

4 CALOTA DO CUBO DE RODA PC 2 R$          25,01 R$                50,03 

5 CARCAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA BOMBA PC 2 R$        437,73 R$              875,47 

6 CAPA E CONE PC 2 R$        126,85 R$              253,71 

7 CHAPA PC 2 R$            8,93 R$                17,87 

8 CHAVE GERAL PC 2 R$        135,79 R$              271,57 

9 CHAVE DE INGUINIÇÃO PC 2 R$        128,64 R$              257,28 

10 CILINCROS HIDRÁULICOS PC 2 R$        875,47 R$          1.750,93 

11 CILINDRO DE FREIO PC 2 R$        343,93 R$              687,87 
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12 CORREIA DO ALTERNADOR PC 2 R$          67,00 R$              134,00 

13 CORREIA DA BOMBA D'ÁGUA PC 2 R$          63,43 R$              126,85 

14 DISCO DE EMBREAGEM PC 2 R$        437,73 R$              875,47 

15 DISCO DE FREIO PC 2 R$        357,33 R$              714,67 

16 EIXO DO ALTERNADOR PC 2 R$        196,53 R$              393,07 

17 ENGENHO DE 38 DENTES PC 2 R$        607,47 R$          1.214,93 

18 ESCOVA DO ALTERNADOR PC 2 R$          67,00 R$              134,00 

19 GRAXEIRO 3-8R PC 2 R$            4,47 R$                  8,93 

20 INDUZIDO PC 2 R$        210,83 R$              421,65 

21 INGUINIÇÃO DE PARTIDA PC 2 R$          97,37 R$              194,75 

22 JG DISCO INTERNO PC 2 R$        509,20 R$          1.018,40 

23 JUNTA DE ESCAPE PC 2 R$          26,80 R$                53,60 

24 LÂMPADA FAROL PC 4 R$          24,12 R$                96,48 

25 LONA DE FREIO COM ARREBITE PC 2 R$    1.429,33 R$          2.858,67 

26 KIT EMBREAGEM TOM. DE FORÇA PC 1 R$        428,80 R$              428,80 

27 MANCAIS DE SUST. BASE BORDOSO PC 2 R$        245,67 R$              491,33 

28 MANGOTE RADIADOR PC 2 R$          71,47 R$              142,93 

29 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO (MEROS) M 5 R$          85,76 R$              428,80 

30 MANGUEIRA DA BOMBA PC 2 R$          81,29 R$              162,59 

31 MOLA TENSORA DA LARGATA PC 2 R$        929,07 R$          1.858,13 

32 MUNHÃO PC 2 R$        299,27 R$              598,53 

33 PINOS PC 5 R$          98,27 R$              491,33 

34  PLACA INTERMEDIÁRIA PC 2 R$        165,27 R$              330,53 

35 POLIA DO ALTERNADOR PC 2 R$        138,47 R$              276,93 

36 REGULADOR DE VOLTAGEM PC 2 R$        101,84 R$              203,68 

37 RELÉ PC 2 R$          25,01 R$                50,03 

38 REPARO DOS CILINDROS (PISTÃO) PC 2 R$        160,80 R$              321,60 

39 RETENTOR 1KH0915 PC 2 R$          33,95 R$                67,89 

40 RETENTOR KH 1064 PC 2 R$          58,96 R$              117,92 

41 RETENTOR 1KH0915 PC 2 R$          33,95 R$                67,89 

42 RETENTOR 70730016 PC 2 R$          59,85 R$              119,71 

43 RETENTOR KH0096 PC 2 R$          49,13 R$                98,27 

44 RETENTOR KH 0920 PC 2 R$          47,35 R$                94,69 

45 RETENTOR 00517BR PC 2 R$          69,68 R$              139,36 

46 ROLAMENTO 30206 PC 2 R$          92,91 R$              185,81 

47 ROLAMENTO 32210 PC 2 R$        232,27 R$              464,53 

48 ROLAMENTO 30207 PC 2 R$        133,11 R$              266,21 

49 ROLAMENTO 30208 PC 2 R$        117,03 R$              234,05 
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50 ROLAMENTO DO CONJUNTO PC 2 R$        357,33 R$              714,67 

51 ROLAMENTO DAS ROLDANAS PC 2 R$        144,72 R$              289,44 

52 SELOS DIVERSOS D7 PC 2 R$            2,68 R$                  5,36 

53 SELO 585110 PC 2 R$            8,04 R$                16,08 

54 SILICONE DE ALTA TEMPERATURA PC 2 R$            8,04 R$                16,08 

55 SUPORTE DAS MOLAS TENSORA PC 2 R$        625,33 R$          1.250,67 

56 SUSPIRO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PC 2 R$          39,31 R$                78,61 

57 TERMINAL DE ENCAIXE PC 4 R$            4,47 R$                17,87 

 

TOTAL      
R$        26.767,84 

 

05- PA CARREGADEIRA HYUNDAI       

Nº DESCRIÇÃO UNID QTD R$ MÉDIA R$ TOTAL 

1 ANEL ORING UNID 2 R$          21,97 R$                43,93 

2 ANEL ORING ANTI ESTRU UNID 2 R$          47,19 R$                94,37 

3 ANEL ORING DO CUBO ORIGINAL DAN UNID 2 R$        156,99 R$              313,99 

4 ANEL ORING VITON ORIGINAL UNID 2 R$        433,59 R$              867,18 

5 ARRUELA CALÇO DO PINO DO H 1,5MM UNID 10 R$          56,08 R$              560,83 

6 ARRUELLA DE PRESSAO 3/4 UNID 60 R$            2,38 R$              142,60 

7 BARRA DE DIREÇÃO UNID 1 R$        135,79 R$              135,79 

8 BATERIA DE 95HP UNID 2 R$        546,72 R$          1.093,44 

9 BICOS INJETORES UNID 4 R$    2.644,27 R$        10.577,07 

10 BOMBA D"AGUA UNID 1 R$    1.126,49 R$          1.126,49 

11 BOMBA DE COMBUSTÍVEL UNID 1 R$        607,47 R$              607,47 

12 BOMBA DE OLEO UNID 1 R$        567,27 R$              567,27 

13 BOMBA DE TRANSFERÊNCIA  UNID 1 R$        782,65 R$              782,65 

14 BOMBA HIDRÁULICA UNID 1 R$    1.652,67 R$          1.652,67 

15 BUCHA CELERON DA BALANÇA TRAZEIRA UNID 1 R$    1.196,02 R$          1.196,02 

16 BUCHA DE LANAÇA DIANTEIRA UNID 1 R$    1.186,79 R$          1.186,79 

17 BUCHA UNID 1 R$        109,50 R$              109,50 

18 BUCHA UNID 1 R$        266,21 R$              266,21 

19 CRUZETAA 4 QUADRADO UNID 1 R$        254,60 R$              254,60 

20 DENTE CENTRAL FURO 7/8 UNID 1 R$        403,63 R$              403,63 

21 DENTE LATERAL DIR UNID 1 R$        403,63 R$              403,63 

22 DENTE LATERAL ESQ. UNID 1 R$        403,63 R$              403,63 

23 DISCO DE AÇO FREIO UNID 1 R$        195,58 R$              195,58 

24 DISCO DE FREIO PAPER UNID 1 R$        367,70 R$              367,70 

25 DISCO DE FREIO PAPER ORIGINAL UNID 1 R$        371,56 R$              371,56 

26 FILTRO DE ARCONDICIONADO UNID 2 R$        127,32 R$              254,64 

27 FILTRO AR COMPRIMIDO UNID 2 R$        168,17 R$              336,34 
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28 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO UNID 2 R$        171,83 R$              343,67 

29 FILTRO COMBUSTIVEL UNID 2 R$          50,16 R$              100,32 

30 FILTRO HIDRAULICO UNID 2 R$        438,96 R$              877,92 

31 FILTRO LUBRIFICANTE UNID 2 R$          97,64 R$              195,28 

32 FILTRO SEPARADOR UNID 2 R$        164,11 R$              328,21 

33 GAXETA 70X86X5,5 UNID 6 R$          41,25 R$              247,52 

34 HIRIMETRO UNID 1 R$        230,48 R$              230,48 

35 KIT CORREIA UNID 1 R$        195,58 R$              195,58 

36 LAMIN BASE 18 FUROS HL-740 HDY UNID 2 R$    2.535,28 R$          5.070,56 

37 LAMINCENTRAL 4 FUROS UNID 2 R$    2.531,44 R$          5.062,88 

38 LAMIN LATERAL 2 FUROS UNID 4 R$        554,79 R$          2.219,15 

39 MANGUEIRAS HIDRÁULICA M UNID 2 R$        236,73 R$              473,47 

40 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE 2 R$        266,21 R$              532,43 

41 OLEO LUBRIFICANTE W68 BALDE 2 R$        192,07 R$              384,13 

42 PARAFUSO 3/4X 3.1/4 RG UNID 60 R$          10,98 R$              658,80 

43 PARAFUSO DE AJUSTE UNID 6 R$          79,84 R$              479,04 

44 PLACA DE FREIO UNID 1 R$    1.409,09 R$          1.409,09 

45 PORCA 3/4 UNID 60 R$            3,27 R$              196,20 

46 PORCA DE AJUSTE UNID 6 R$          11,87 R$                71,24 

47 RETENTOR DA BALANÇA UNID 1 R$        133,55 R$              133,55 

48 RETENTOR RODA DIANTEIRA UNID 1 R$        520,84 R$              520,84 

49 ROLAMENTO CONE E CAPA  UNID 1 R$        602,44 R$              602,44 

 

TOTAL      
R$        44.648,36 

 

06- PREST. SERV. ESPEC. EM MECANICA, 
ELETRICA, PINTURA, E REBOQUE DE 
MAQUINAS PESADAS.     

  

Nº DESCRIÇÃO UNID QTD R$ MÉDIA R$ TOTAL 

1 

SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINAS 
PESSADAS, TIPO: TRATORES DE PNEUS, 
MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, 
RETROESCAVADEIRA ETC. HORA 500 

R$          94,67 R$        47.333,33 

2 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA. HORA 100 R$          90,00 R$          9.000,00 

3 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
MANTERNAGEM E PINTURA HORA 50 

R$          91,67 R$          4.583,33 

4 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CAPOTARIA HORA 50 R$          86,67 R$          4.333,33 

5 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REBOQUES 
DE MAQUINAS HORA 1000 

R$            5,65 R$          5.650,00 

6 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AR 
CONDICIONADO HORA 50 

R$          81,00 R$          4.050,00 

7 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FIBRA HORA 50 R$          90,00 R$          4.500,00 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
Praça Salviano Leite, nº 10 – 1º andar – centro – Piancó -PB   

CNPJ 09.148.727/0001-95  

 

8 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM BOMBA E 
BICOS INJETORES. HORA 50 

R$          96,67 R$          4.833,33 

9 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOCORRO 
MECANICO. HORA 50 

R$        105,00 R$          5.250,00 

10 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
BORRACHARIA HORA 50 

R$          31,67 R$          1.583,33 

11 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
DIAGNOSTICO COMPUTARORIZADO. HORA 20 

R$        423,33 R$          8.466,67 

12 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RETIFICA DE 
MOTRO HORA 50 

R$        143,00 R$          7.150,00 

13 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TORNEIRO 
MECANICO. HORA 50 

R$        121,33 R$          6.066,67 

14 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA EM 
GERAL HORA 50 

R$          88,33 R$          4.416,67 

 

TOTAL      
R$     117.216,67 

 

TOTAL DOS LOTES      
R$     291.267,74 

 
4 – Das Obrigações da Contratada 
1. Entregar as mercadorias em até 48 Horas, a contar da requisição, sempre de boa 
qualidade, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades 
solicitadas, mediante requisição, devidamente assinadas pelo Setor competente. 
2. Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito da PMP. 
3.  Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
4.  A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal, o número do processo ao qual a 
mercadoria se refere. 
5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido. 
6. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos; 
7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.  
8. Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à locação, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário; 
9.Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
 
5-  Das Obrigações Do Contratante  
1. efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do 
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prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas; 
2. notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do especificado neste Contrato; 
3. Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizados, de acordo 
com as respectivas clausula do presente contrato; 
4.  Proporcionar ao Contratado todos os meio necessários para o fiel comprimento do 
contrato; 
5. Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o 
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 
 
6-Validade da Proposta 
A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 

 
7-Forma de Pagamento e entrega 
1-A contar da solicitação o fornecedor deverá entregar o pedido em até 48 Horas. 
O pagamento será efetuado em até trigésimo dia do mês subsequente ao 
fornecimento, a contar do recebimento das mercadorias e atesto da Nota Fiscal de 
Fatura, pelo setor competente. 
 
8-Critérios para Decisão da Proposta Vencedora 
 
1 - O critério para decisão da proposta vencedora será o de maior percentual de 
desconto por lote. 
2 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário, 
até que se consagre o maior percentual de desconto. A oferta de lances iniciará 
com o percentual mínimo de 5% de desconto para cada lote. 
3-  Os produtos e serviços serão adquiridos pelo valor unitário estabelecidos no 
termo de referência, acrescido do percentual de desconto ofertado pela 
contratada. 
  
9 – Reajuste dos preços 
1-O preço proposto será fixo e irreajustável.  

 
10 – Fiscalização do Contrato – 
A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, 
devidamente designadas pela Contratante e deverá ser exercida conforme Cláusula 
Contratual, da minuta do contrato em anexo. 
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ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019 
 
Os dados da empresa: 
Razão Social ____________________________________________________ 
CNPJ (MF) nº ____________________________________________________ 
Endereço _______________________________________________________ 
Fone _____________________________________Fax __________________ 
CEP ______________  Cidade ___________________ Estado ____________ 
 
 
Em atendimento ao solicitado no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019, 
informamos a seguir os nossos preços para Aquisição de peças e a contratação 
dos serviços de oficina mecânica para o conserto e manutenção de tratores e 
máquinas pesadas pertencentes ao município de Piancó-PB, conforme termos do 
edital. 
 
 

Lote nº..... 

Item 
Nº 

OBJETO Fabricante
/marca 

UND QUANT. PÇ. UNIT. VALOR 
TOTAL 

 Especificação         

 TOTAL      R$ 

 
Valor Global da Proposta: 
Validade da proposta: 60 dias  
Declaro expressamente de que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, 
de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão. 
 
Cidade – UF, ____de _____ de ____ 
 
 
Responsável Legal 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES 
 
1)  letra “a” do item 8.1 
 

(Papel timbrado  ou personalizado da empresa) 
 

A empresa _______________________________________, CNPJ 
nº _______________________, sediada __________________________________, 
declara, sob as penas da lei,  que não está impedida de participar de licitações 
promovidas pela Prefeitura de PIANCÓ– PB -Estado da Paraíba e nem foi declarada 
inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua 
habilitação no processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 
_______________________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante Legal 
 
2) letra “b” do item 8.1 

A empresa ______________________________________, inscrita 
no CNPJ nº ________________________, por intermédio do seu representante legal 
o (a) Sr (a) ________________________________, portador(a)  Carteira de 
Identidade _______________ e do CPF nº  ______________DECLARA,  para fins do 
disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor  de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre. 
*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
em qualquer trabalho. 
(*) Em caso afirmativo, assinalar a ressalva 

Local e data, 
______________________________________________________________ 

  Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
 
3) letra “c” do item 8.1 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade 
_______________ e do CPF nº  ______________DECLARA que estar ciente das 
condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e 
veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se ás penalidades 
legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Equipe de Apoio; 
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3) letra “d” do item 8.1 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 
________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade 
_______________ e do CPF nº  ______________DECLARA Declaração de que não 
possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista. 
 
3)  item 5.1.1 

A empresa _______________________________________, CNPJ 
nº _______________________, sediada __________________________________, 
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua 
habilitação no processo licitatório, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019. 

Local e data, 
__________________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura e do Representante Legal 
 
4) item 5.1.2 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº 
________________, para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2019, por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr(a). __________________________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ______________(órgão expedidor:___________ e do CPF nº 
_________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de 
pequeno porte, nos termos da legislação vigente. 
 
(local e data)_______________, _____ de _____________ de_______ 
 
 (representante legal, assinatura) 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019 

_________________________ (licitante proponente), com o CNPJ nº ____________ 

endereço Rua______, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
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(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 

maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 

ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 

Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

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

plenos poderes e informações para firmá-la. 

Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______ 

________________________________________ 

(assinatura do representante legal do Licitante) 
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 
CONTRATO PMP Nº .............../2019 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE 
ENTRE SI, CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PIANCÓ  E O 
FORNECEDOR .................. 

 
O MUNICÍPIO DE PIANCÓ, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime 
Jurídico Único, sediada à Praça Salviano Leite, nº 10 ª – 1º Andar Centro – Prédio da 
Prefeitura Municipal de Piancó- Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 09.148.727/0001-95, representada 
neste ato pelo Senhor Daniel Galdino de Araújo Pereira Prefeito municipal, brasileiro, 
solteiro, residente na Av. Virgílio Silva, s/n Campo Novo na cidade, de  Piancó -  PB, 
portador do RG nº 3148964  SSP/PB e CPF nº 677.418.865-68, doravante 
denominada de CONTRATANTE; e, do outro lado o fornecedor ............. CNPJ(CPF) 
Nº ....., sediado a rua ............, na cidade de .............., com seu representante legal, 
Sr. ............, CPF n° RG n° .................... infra-assinado denominada doravante 
simplesmente  CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, a serem 
realizados na forma de execução indireta, mediante cláusulas e condições a seguir, 
tudo de acordo com o Processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
00030/2019. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA ENTREGA 
1.1.Constitui objeto do presente contrato a aquisição de peças e a contratação dos 
serviços de oficina mecânica para o conserto e manutenção para atender as 
necessidades da frota de veículo pertencentes a este município, conforme 
especificações no edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2019, a contar da data 
da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
PARÁGRAFO 1º - O Pagamento pelo fornecimento do objeto do contrato será 
efetuado mensalmente e parceladamente conforme entrega das mercadorias, até o 
dia 15(quinze) dias subsequente a entrega das mercadorias, após atesto pelo setor 
competente desta Prefeitura da Nota Fiscal Fatura. 

a) O presente contrato ora firmado importa o valor estimado global de R$ 
...................(......) 

b) A mencionada quantia é apenas uma estimativa de gasto, não podendo ser 
exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa 
poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para 
qualquer indenização a CONTRATADA. 
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 CLÁUSULA QUARTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS 
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
serão oriundos do Orçamento Anual 2019 - recursos próprios, conforme as Unidades 
Orçamentárias a seguir: 02.010 – 04.122.2001.2002; 02.020 – 04.123.2001.2007; 
02.030 - 04.122.2001.2008; 02.060 - 04 122 2001 2011; 02.070 – 15.122.2001.2012, 
26.782.1001.2013; 02.080 – 20.122.2001.2015; 02.090 – 12.361.1003.2025, 
12.361.1003.2039, 112.368.2001.2044; 02.100 – 08.2442001.2045; 02.110 – 
08.244.1004.2055; 02.120 – 10.301.2001.2062; 02.130 – 10.301.1002.2070; 02.140 – 
23.695.2001.2079 – 3390.30. 
 
CLÁUSULA QUINTA - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO DO CONTRATO   
 
Os preços contratados serão firmes e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite legal de 25 % 
(vinte e cinco) por cento, de acordo com o que dispõe o Art. 65, Parágrafo 1 º da Lei 
Federal n º 9.666/93, e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, fica sujeito a CONTRATADA ás 
penalidades previstas no “CAPUT” do Art. 86 da Lei Federal n º 8.666/93, na sua atual 
redação, na seguinte conformidade: 
 
a) Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3 % (três centésimos por cento) sobre o 

valor do contrato por dia de atraso; 
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de : 
 
1 – desistência da entrega das mercadorias. 
 
Parágrafo 1 º - Aplicada(s) a(s) multa(s) a CONTRATANTE a(s) deduzirá do primeiro 
pagamento que fizer ã CONTRATADA, após a sua imposição. 
 
Parágrafo 2 º - Na hipótese da CONTRATADA não Ter mais pagamentos a receber, 
as multas devidas serão recolhidas à Tesouraria da CONTRATANTE. O não 
recolhimento das importâncias devidas ensejará na propositura da Ação Judicial 
cabível. 
 
Parágrafo 3 º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, 
porém moratório, e consequentemente, o pagamento delas não exime a 
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CONTRATADA da reparação por eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
venha acarretar Á CONTRATANTE ou a terceiros. 
 
Parágrafo 4 º - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as sanções previstas nos Incisos 
I,III e IV do Art 87 da Lei Federal nº 7 8.666/93, na sua atual redação, e multa de 10 % 
(dez por cento) sobre o valor do contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 
a). Entregar as mercadorias em até dois dias, a contar da requisição, dentro dos 
padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, 
devidamente assinadas pelo Setor competente. 
b) Nenhum produto poderá ser entregue pela Contratada sem a devida solicitação por 
escrito  da PMP. 
c) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
d) A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal, o número do processo ao qual a 
mercadoria se refere. 
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado por uso indevido. 
f). Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos; 
g) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.   
h). Arcar com o ônus necessário a completa execução do contrato, incluindo o 
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à locação, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 
documentos a ele relativos, se necessário; 
i).Responder pelos danos causados diretamente ao município, ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou de dolo na execução do contrato; 
 
DA CONTRATANTE 
a) efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas; 
b) notificar à Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 
execução do especificado neste Contrato; 
c) Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizados, de acordo 
com as respectivas clausula do presente contrato; 
d)  Proporcionar ao Contratado todos os meio necessários para o fiel comprimento do 
contrato; 
e) Notificar ao Contratado qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade das 
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mercadorias, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o 
Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais; 
 
CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL 
A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 

nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e     
fundamental da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência da Administração. 

c) A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela Administração 
com as consequências previstas em lei. 

d) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no Art. 78 da Lei 
Federal 8.666 /93. 

 
Parágrafo 1 º - Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei 
Federal 8.666 / 93 sem que haja culpa da CONTRATADA será esta ressarcida dos 
prejuízos regulamentares comprovados quando os houver sofrido, 
 
Parágrafo 2 º - A rescisão contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 acarretará as 
consequências previstas no Art.80, Incisos I a IV, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
O Foro da Comarca a que pertencer o MUNICIPIO DE PIANCÓ, Estado da Paraíba é 
o competente para dirimir todas as questões oriundas deste contrato, renunciando os 
contraentes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja ou venha a se 
tornar. 
 
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento 
em 02 (Duas) vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

PIANCÓ - PB, ....... de ......... de 2019. 
 

 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

  
  

CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 
1-________________________________2-_______________________________ 
CPF:                                                           CPF:  


