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PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2019 
 
 
 

O Município de Goiana-PE, através de sua Pregoeira e equipe de apoio, designada 
pelas Portarias nº 115 e 121/2019, torna público que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO, do tipo PRESENCIAL, julgamento pelo MENOR PREÇO POR 
LOTE para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS (MICRO ÔNIBUS) DA FROTA DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE. 
 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O Pregão Presencial será realizado na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca S/Nº  Centro, Goiana/PE– Fones: (81) 3626-
4130, no dia  04 de julho de 2019, às 10:00 horas, onde ocorrerá o recebimento das 
propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu 
representante legal proceder ao respectivo credenciamento comprovando, se for o 
caso, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame. 
 

A presente licitação busca atender a demanda da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 

INOVAÇÃO, cujo Secretário é a autoridade solicitante e o ordenador de despesas, 

utilizando recursos orçamentários do referido órgão para fazer face às despesas da 

contratação.  

 

A documentação referente ao CREDENCIAMENTO, bem como os envelopes de 

PROPOSTAS e DOCUMENTAÇÃO deverão ser entregues à Pregoeira, até às 

10h00min do dia 04 julho de 2019, quando então, terá início a sessão pública. 

 

Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em 

contrário. 

 

1. OBJETO  

Constitui objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE, tudo 

conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência 

(Anexo I), parte integrante e inseparável do presente Instrumento Convocatório. 
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2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos que farão face às despesas decorrentes desta licitação são oriundos da 
seguinte: 
 
Dotação Orçamentária: 12.361.0013.2093.0000 
Fonte Recursos Próprios 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 
Ação: Gestão do Transporte Escolar da Educação Básica 
 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1.  O prazo de cobertura do seguro será de até 12 (DOZE) meses, a ser contado a 
partir da data da emissão da apólice, podendo ser renovado, à critério da 
administração, nos termos do Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93. 
 
 
4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

Aberta à sessão a empresa licitante entregará a Pregoeira a sua PROPOSTA e os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, em 02 (dois) envelopes distintos, opacos e 

fechados, contendo os seguintes dados: 

 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

PROCESSO nº. 65/2019 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 003/2019  

DATA DA ABERTURA: 04/07/2019 - HORA: 10h00min 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

PROCESSO nº. 65/2019 - PREGÃO PRESENCIAL n°. 003/2019  

DATA DA ABERTURA: 04/07/2019 - HORA: 10h00min 

 [Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

 

5. PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

5.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

AV. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Goiana-PE 
CNPJ: 10.150.043/0001-07 

  a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela 
Prefeitura de Goiana; 

b) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

c) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo, administrativo ou sócios, sejam 
servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 
 

      d) Empresas reunidas em consórcio 

 

6. CREDENCIAMENTO 

6.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, 

devidamente autenticados, sendo que os documentos emitidos via internet, 

dispensam a necessidade de prévia autenticação, devendo, no entanto, ter 

confirmada sua autenticidade pela Pregoeira ou Equipe de apoio: 
 

a) Os documentos autenticados por meio digital deverão ser entregues em versão 
impressa acompanhados da competente Certidão de Autenticidade a que fizer 
referência,  
 

b) As cópias reprográficas dos documentos também poderão ser autenticadas 
pela pregoeira ou equipe de apoio, a partir do original, até o dia anterior à data 
marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “Propostas”, no horário 
de 08h00min as 13h00min.  

 

c) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, tratando-

se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, conforme 

discriminado no Anexo V deste edital, devidamente atestada a sua 

autenticidade; 

 

c.1) Nenhuma pessoa física, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma empresa nesta licitação. 

 

d) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, 

com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para firmar 

declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, 
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negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente 

documento, dentre os indicados na alínea “c” se for o caso, que comprovem 

os poderes do mandante para a outorga. 
 

6.2. Nesta ocasião o representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo 

documento oficial de identificação que contenha foto 

 

6.3. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 

123/2006,  as Microempresa (ME) e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverão 

comprovar essa condição mediante apresentação da seguinte documentação: 

  I – Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar 

nº.123/2006: 

  a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da 

Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver 

nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da LC 123/06. 

II – Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei 

Complementar nº. 123/2006: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do 

art. 3º da LC 123/2006; 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ 

e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

c) Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão 

máximo de 90 (noventa) dias;  

d) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum 

dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06. 

 

6.4. Os documentos relacionados nos subitens 5.3, para efeito de comprovação da 

condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos 

pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do 

DNRC nº. 103, publicado no DO, do dia 22/05/2007. 

 

6.5. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

 

6.6. As empresas que não estiverem credenciadas, não terão voz ativa no processo. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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7. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, podendo utilizar como modelo o estabelecido em Anexo a este Edital 

(Declaração de cumprimento das condições de habilitação); 

7.2. A referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de 

preços e de documentos de habilitação. O licitante credenciado de acordo com o item 

5 (cinco), poderá consignar em ata a referida declaração, antes da abertura dos 

envelopes de propostas. 

 

8. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas 

e rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada 

pelo representante legal do licitante. 

8.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 

a) Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone e e-mail,  

b)  Número do processo Licitatório e do Pregão; 

c) PREÇO UNITÁRIO E O PREÇO GLOBAL, expressos em real, em algarismo e 

por extenso.  

d) Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, 

inclusive, transporte, tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre o objeto; 

e) Validade da proposta que não deverá ser inferior a 60 (SESSENTA) dias, contados 

da data de entrega dos envelopes; 

f) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para 

o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação; 

g) Prazo total para execução dos serviços; 

h) O licitante se responsabilizará por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: 

salários, transportes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, previdenciários e de 

ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 

empregados, no desempenho do fornecimento do objeto licitado, ficando, ainda a 

CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária 

ou subsidiária. 

i) Assinatura do responsável legal da empresa. 

 

8.3. A Equipe de Pregão quando da verificação da PROPOSTA DE PREÇO 
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promoverá, quando da existência de eventuais erros aritméticos, a correção, na forma 

seguinte: 

  

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá o valor por extenso; 

b) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 

correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço 

unitário e a quantidade; 

c) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas 

as parcelas. 

d) Prevalecerá em casos de divergência entre o preço total e o preço unitário, o 

valor ofertado com preço unitário; 

     

 9. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

9.1. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em cópias 

reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da 

imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem ser 

autenticadas pela pregoeira ou Equipe de Apoio, a partir do original, até o dia anterior 

à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “Propostas”, no horário 

de 08h00min as 13h00min. 

 

a) Os documentos autenticados por meio digital deverão ser entregues 
em versão impressa acompanhados da competente Certidão de 
Autenticidade a que fizer referência, assim como da respectiva versão 
digital (em CD-ROM) emitida pelo cartório.  

b) Os documentos emitidos via internet, dispensam a necessidade de prévia 
autenticação, devendo, no entanto, ter confirmada sua autenticidade pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio, como condição de validade. 

c) A autenticação de documentos por servidor desta secretaria não induz 
em reconhecimento de atendimento às condições de habilitação 
exigidas neste edital; 

  

9.2. Para Habilitação serão exigidos dos licitantes, exclusivamente, os seguintes 

documentos:  

9.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de 
prova de diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir 

 

9.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual;  
c) Prova de regularidade com as Fazendas estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, inclusive em relação à 
dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mediante a apresentação 
de certidões conjuntas da RFB e PGFN, nos termos da Portaria MF nº 358/2014. 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS (Certificado de Regularidade de FGTS - CRF);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e 
eletronicamente para comprovar a inexistência de Débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº 12.440/11. 

 

9.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida dentro de um 
prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de abertura da Licitação, 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade 
constante no próprio documento. 
b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de 
seu domicílio, quando a certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial 
contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 
 
 

9.2.4 Qualificação Técnica: 

a.)Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 
o fornecimento e a execução de serviços em quantidades, características e prazos 
compatíveis com o objeto da presente licitação. 
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9.3. Comprovação de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte: 

 

9.3.1. Somente estarão aptas a usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 às Microempresa (ME) ou Empresa de 

Pequeno Porte (EPP), as empresas que tiverem  cumprido com as 

exigências  no disposto nos requisitos de Credenciamento disciplinado 

neste Edital; 

9.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição; 

9.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa; 

 

9.3.4. A não-regularização da documentação, no prazo acima implicará 

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; 

 

9.4. Sob pena de inabilitação, as pessoas que assinarem declaração exigida, deverão 

comprovar, conforme o caso, através de procuração, contrato social ou ata de 

assembleia de diretores, poderes para tal, ficando retida no processo a documentação 

de comprovação; 

 

9.5. Os documentos exigidos na fase de habilitação não precisarão constar do 

envelope “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão; 
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10. PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

10.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 

participar do certame; 

 

10.2. Após o credenciamento, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de 

Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação e, em envelopes separados, a 

Proposta de Preços (ENVELOPE Nº. 01) e os Documentos de Habilitação 

(ENVELOPE Nº. 02); 

 

10.3. A Pregoeira examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do 

menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, 

decidindo motivadamente a respeito. A análise das propostas pela Pregoeira visará 

ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais 

licitantes; 

c) Que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível;  

d) Que apresentem preço superior ao valor máximo admitido pela Administração, que 

é de R$ 331.961,71 (trezentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e um 

reais e setenta e um centavos).  

 
 

10.4. A Pregoeira poderá desclassificar os licitantes que apresentarem em suas 

propostas preços superiores ao estabelecido no item 5 do Termo de Referência 

(Anexo I). 

 

10.5. Será considerada vencedora a proposta que, satisfazendo todas as exigências 

contidas neste ato convocatório, apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, depois 

de observados os seguintes critérios: 

 
a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez 
por cento) superiores àqueles; 
 
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os 03 (três) menores preços. Na 
utilização desse critério, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente de número de licitantes; 
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c) no caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para 
definição da sequência de lances, com a participação de todos os licitantes; 
 
10.6. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances na forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço, e 
em seguida dos demais, em ordem decrescente de valor; 
 
10.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas dos licitantes que 
efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores; 
 
10.8. Na classificação das propostas, ocorrendo empate, entendendo-se como 
empate aquelas propostas que tenham sido apresentadas por microempresas ou 
empresas de pequeno porte, que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à melhor proposta, desde que esta tenha sido apresentada por empresa não 
enquadrada na situação disposta no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006; 
 
10.9. No caso de empate, nas condições previstas no item acima, entre duas ou mais 
propostas, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
do certame; 

b) No caso de igualdade de preços, para fins do disposto no subitem anterior, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta; 

c) Não ocorrendo o exercício do direito previsto na letra “a”, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrarem na mesma situação, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) O direito previsto na letra “a” desta cláusula deverá ser exercido no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena 
de preclusão. 

 
10.10. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 
dessa etapa declinarem na formulação de lance; 
 
10.11.  A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução de preço; 
 
10.12. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 
da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão 
licitante, constante do processo; 
 
10.13. Durante os trabalhos de julgamento das propostas, a Pregoeira poderá 
suspender a reunião para promover diligências acerca de dúvidas que não possam 
ser sanadas de imediato; 
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10.14. O licitante, quando solicitado, deverá fornecer no prazo de 48 horas, sob pena 
de desclassificação da proposta, informação detalhada, folder, e/ou catálogo técnico 
complementar do produto cotado, para subsidiar o parecer técnico; 
 
10.15. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO POR LOTE, será aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor; 
 
10.16. A verificação da habilitação será certificada pela Pregoeira e deverão ser 
anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo 
impossibilidade devidamente justificada; 
 
10.17. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado; 
 
10.18. Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a 
habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará 
com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta 
aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado 
vencedor; 
 
10.19. Constatando o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
o licitante será habilitado e declarado vencedor do pregão, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame, desde que não haja manifestação recursal; 
 
11. RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. No final da sessão e declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar, imediata e motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o 

prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista aos autos. 

 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira 

ao licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para 

a homologação; 
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11.3. A Pregoeira negará seguimento aos recursos intempestivos, imotivados ou 

propostos por quem não tem poderes, negando-lhes deste modo, processamento, 

devendo tal decisão, com seu fundamento, ser consignada em ata; 

 

11.4. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente para julgamento; 

 

11.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento; 

 

11.6. Quaisquer recursos interpostos deverão ser dirigidos a Pregoeira e protocolizado 

no protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Goiana, localizada na Avenida Marechal 

Deodoro da Fonseca, s/n,  Centro, Goiana/PE– Fones: (81) 3626-4130, no horário das 

08h00min as 14h00min. 

 

12. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

12.1. Este Edital e seus anexos farão parte integrantes do contrato a ser assinado 

entre a Administração e a licitante vencedora, no qual ficará estabelecido que o foro 

da Cidade de Goiana será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas 

oriundas da interpretação dos termos contidos no instrumento contratual.   

 

13. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

13.1. O pagamento referente à contratação será efetuado em parcela única, após a 
emissão de empenho e mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente 
atestada pela Secretaria de Educação e Inovação, no prazo de até 30 (trinta) dias. 
Parágrafo Único – A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal 
de Goiana, CNPJ nº 10.150.043/0001-07, Rua da Praia, s/n° - Centro, Goiana – PE, 
e conter o número do empenho que originou a nota.  
 
14. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
 
14.1. A contratação deverá atender às seguintes características: 
a) As propostas deverão apresentar o prêmio líquido, em real, por veículo; 
b) O seguro deverá cobrir o risco dos veículos (casco), correspondente a 100% do 
valor da tabela da FIPE. 
c) O contrato deverá contemplar assistência 24 horas por dia e 7 dias por semana 
para o veículo e seus ocupantes, com cobertura em todo o território nacional. 
Distância mínima de 500 km contados a partir do local do evento, que necessite 
de tal atendimento; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

AV. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Goiana-PE 
CNPJ: 10.150.043/0001-07 

d) A responsabilidade Civil Facultativa (RCF) deverá ser no valor mínimo, por veículo, 
de: 
1) Danos Pessoais: R$ 100.000,00 (cem mil reais); 
2) Danos Materiais: R$ 100.000,00(tcem mil reais). 
e). Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor 
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro; 
f) Prazo de cobertura do seguro para o período de 12 (doze) meses. 
g) Deverá ser contemplado a securitização para os casos de furto, roubo, incêndio, 
colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e pessoais; 
h) O seguro deverá ter cobertura de vidros; 
i) O valor da franquia obrigatória deverá ser o da seguradora (100%), em real e por 
veículo;      
 
14.2 - A vistoria dos veículos e a correspondente emissão do boleto para pagamento, 
deverá ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a emissão da Nota de 
Empenho, sob pena de aplicação das penalidades estipuladas neste instrumento; 
 

11.3 O local para realização da vistoria será determinado pela Diretoria de Compras, 
Suprimentos e Patrimônio, com o Sr. Elvis Albertim, no horário das 08:00 às 15:00 h, 
de segunda à sexta-feira;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
15. PENALIDADES 

 
15.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado na execução dos serviços 
objeto desta licitação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados 
os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda 
garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas as seguintes cominações, 
cumulativamente ou não: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multa, nos seguintes termos: 
 

a) Pelo atraso em relação ao prazo estipulado no item 11.1:   1% (um por cento) 
do valor total do lote, por dia decorrido, até o limite de 10 % (dez por cento); 

b) Pela recusa em realizar a contratação, caracterizada em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) lote(s);  

c) Pela demora em corrigir falhas/defeitos do serviço, a contar do segundo dia da 
data de notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do produto por dia 
decorrido, até o limite de 10 (dez por cento) do valor do(s) produto(s) não 
corrigido(s); 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no contrato, entendendo-
se como recusa o a não atendimento efetivado nos cinco dias que se seguirem 
à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do serviço rejeitado; 
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e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei nº 8.666/93, com 
alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos 
anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento; 

 
III – Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, pelo prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes, depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
anterior; 
 
15.2 Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita 
às penalidades tratadas nos incisos III e IV do subitem 13.1: 
 

 I – Pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 
 

 II – Pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da rejeição, devidamente notificada; e 

 
 III – pelo fornecimento em desacordo com as especificações estipuladas neste Edital. 

 
15.3 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que 
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e 
posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade/garantia dos 
produtos fornecidos. 
 
15.4 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor, sem prejuízo de perdas e 
danos cabíveis; 
 
15.5 Poder-se-á descontar do pagamento devido à CONTRATADA as importâncias 
alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do 
município, ou por qualquer outra forma prevista em lei. 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. A recusa injustificada do vencedor em assinar o contrato faculta à Administração 
convocar os licitantes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 
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16.2. Os interessados poderão obter informações complementares sobre a licitação, 
enviando correspondência à Comissão de Licitação, situada na Avenida Marechal 
Deodoro da Fonseca S/Nº  Centro, Goiana/PE– Fones: (81) 3626-4130, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08h00min as 143h00min, em até 2 (dois) dias úteis antes da 
data de recebimento dos envelopes, ou através do E-mail: 
pregaogoiana@bol.com.br A Pregoeira enviará cópia das respostas, incluindo um 
resumo da pergunta sem identificar a fonte, a todos os licitantes que tenham adquirido 
este instrumento convocatório diretamente nesta COMISSÃO DE LICITAÇÃO.  
 

16.2.1. A impugnação deste Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida a 

PREGOEIRA e protocolada no Protocolo Geral da Prefeitura, localizada à Avenida 

Marechal Deodoro da Fonseca s/n Centro, Goiana/PE– Fones: (81) 3626-4130, no 

horário das 08h00min às 143h00min, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas; 

 

16.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data da Licitação, 
salvo se a juízo da Pregoeira e sua equipe, forem substanciais. Neste caso será 
reaberto o prazo de 08 (oito) dias úteis entre a comunicação aos interessados e a data 
de recebimento dos Envelopes. 
 

16.4. Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 
execução do contrato são de responsabilidade única e exclusiva da contratada. 

17.7. A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à 
Administração ou a terceiros, na execução dos serviços contratados, 

 17.11. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Gerência de 
Licitações/Pregoeira, baseado na Legislação Aplicável à matéria e nas normas gerais 
do Direito.  

17.12. A licitante vencedora deve obedecer todas as exigências e informações 
contidas no Termo de Referência anexo a este edital, ao qual está plenamente 
vinculada.  

17.13. No caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as 
disposições do segundo; 

17.16. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, o 

PREGOEIRA poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a PROPOSTA DE 

PREÇO, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome 

conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete 

a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante; 

 

17.17. Os envelopes eventualmente não abertos durante o processo licitatório ficarão 

à disposição do licitante para retirada na Sala da Comissão de Licitação/Equipe de 
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Pregão, pelo prazo de 30 dias após a homologação da licitação, findo o qual serão 

destruídos. 

 

17.18. O presente Edital poderá ser adquirido diretamente na Comissão de Licitação, 

através de instrumento de mídia eletrônica (CD) ou através do E-mail: 

pregaogoiana@bol.com.br nos dias úteis, das 08h00min às 14h00min, sito na 

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca s/n, Centro, Goiana/PE– Fones: (81) 3626-

4130, nesta cidade. Maiores informações pelos FONES: 3626-4130. 

 

17.19. Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

 

I – Termo de Referência; 

II - Modelo da Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação; 

III – Modelo de Procuração/Carta de Credenciamento; 
 

17.20. É competente o Foro da Comarca de Goiana/PE, para discussões de litígios 
decorrentes da presente Licitação, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais 
privilegiado. 

 Goiana, 10 de junho de 2019 

 

 

 

 

SOLANGE GOMES PEREIRA DOS SANTOS 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 – DO OBJETO 

Contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total, para os veículos 
integrantes da frota da Secretaria de Educação e Inovação, constantes do ANEXO I 
deste Termo de Referência. 
 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA 
Considerando a probabilidade de acidentes de trânsito e outros sinistros, e 
considerando as diversas saídas a serviços desta Secretaria de Saúde Educação, faz-
se necessário contratar o serviço de seguro total para os veículos, como forma de 
reduzir o risco de perda patrimonial. 
 
3 – DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
A contratação deverá atender às seguintes características: 
 
a) As propostas deverão apresentar o prêmio líquido, em real, por veículo; 
b) O seguro deverá cobrir o risco dos veículos (casco), correspondente a 100% do 
valor da tabela da FIPE. 
c) O contrato deverá contemplar assistência 24 horas por dia e 7 dias por semana 
para o veículo e seus ocupantes, com cobertura em todo o território nacional. 
Distância mínima de 500 km contados a partir do local do evento, que necessite 
de tal atendimento; 
d) A responsabilidade Civil Facultativa (RCF) deverá ser no valor mínimo, por veículo, 
de: 

1) Danos Pessoais: R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 
2) Danos Materiais: R$ 30.000,00(trinta mil reais) para os veículos. 
 

e) Para os casos de morte ou invalidez dos ocupantes do veículo segurado, o valor 
de cobertura não deverá ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro; 
f) Prazo de cobertura do seguro será para o período de 12 (doze) meses. 
g) Deverá ser contemplado a securitização para os casos de furto, roubo, incêndio, 
colisão, morte e/ou invalidez, danos materiais e pessoais; 
h) O seguro deverá ter cobertura de vidros, retrovisor e faróis; 
i) O valor da franquia obrigatória deverá ser o da seguradora (100%), em real e por 
veículo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
j) O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua apresentação, indicada no preâmbulo deste instrumento. 
 
 

 PLACA CHASSI MODELO ANO 

01 PDX-3070 9BM979277KB114651 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 
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02 PDX-9080 9BM979277KB114674 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

03 PDX-9190 9BM979277KB115031 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

04 PDX-9300 9MB979277KB114666 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

05 PDX-9380 9BM979277KB114640 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

06 PDX-3230 9MB979277KB114660 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

07 PDX-9120 9BM979277KB114987 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

08 PDX-9230 9BM979277KB115005 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

09 PDX-9330 9BM979277KB114992 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

10 PDX-9410 9BM979277KB114997 
ÔNIBUS   Mercedes Benz/CAIO  LO 916 – 

Escolar Rural 
2018/2019 

 
 
4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos necessários para custear a presente despesa serão oriundos das 
seguintes:  
Dotações orçamentárias: 12.361.0013.2093.0000 
Fonte Recursos Próprios 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 
Ação: Gestão do Transporte Escolar da Educação Básica 
 
5 – DO VALOR ESTIMADO  
O valor máximo a ser pago para a contratação de empresa prestadora de serviços de 
seguro total para os veículos integrantes da frota da Secretaria de Educação e 
Inovação, será de R$ 331.961,71 (trezentos e trinta e um mil novecentos e 
sessenta e um reais e setenta e um centavos). 
 
06 – DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento referente à contratação será efetuado em parcela única, após a emissão 
de empenho e mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 
pela devidamente atestada pela Secretaria de Educação e Inovação, no prazo de até 
30 (trinta) dias. 
 
Parágrafo Único – A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal 
de Goiana, CNPJ nº 10.150.043/0001-07, Rua da Praia, s/n° - Centro, Goiana – PE, 
e conter o número do empenho que originou a nota.  
 
07 – INFORMAÇÕES AOS LICITANTES 
Os licitantes poderão contatar com a Diretoria de Compras, Suprimento e Patrimônio 
através do Sr. Elvis Albertin, pelo telefone (81) 99460-9799 para dirimir dúvidas e 
prestar os esclarecimentos necessários quanto ao objeto a ser adquirido, bem como 
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as demais informações pertinentes, relativamente às especificações e prazos de 
entrega. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019 

 

 

 

 

____________________________________, CNPJ/MF Nº. 

_________________________, sediada 

________________________________________________________________ 

declara, sob as penas a lei, que CUMPRE todos os requisitos habilitatórios do Pregão 

Presencial nº. 003/2019. 

 

 

 

__________________,_____ de _______________de 2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(nome completo do representante da empresa, nº. da C.I. e assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA 

ESTADO DE PERNAMBUCO 
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AV. Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Goiana-PE 
CNPJ: 10.150.043/0001-07 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO/CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Por este instrumento, a empresa 

____________________________________________, sediada em 

____________________________________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 

_________________, outorga poderes a _____________________________, 

Portador do documento de identidade nº. _________________________, para 

representá-la no Pregão Presencial nº. 003/2019 podendo o mandatário praticar 

todos os atos relativos ao certame, notadamente: formular ofertas, inclusive verbais; 

assinar os documentos da licitação; negociar preços; e interpor recursos ou 

renunciar ao direito de propô-los.   

 

 

 

 

____________________________________ 

       (assinatura, nome e CPF do mandante) 

 

 

 

 

 

* obs. A firma do mandante deve ser reconhecida. 

 


