ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL-CNPJ:06.553.895/0001-78
CEP:64.235-000 PRAÇA DA MATRIZ 177 CENTRO
E-mail:prefeituracocal.pi@gmail.com

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2020
A Prefeitura Municipal de Cocal – Estado do Piauí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio,
torna público para conhecimento dos interessados que se acha aberta, nesta unidade, licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para implementação de 05 (cinco)
academias ao ar livre para a Prefeitura de Cocal, que será regida pela Lei federal no 10.520, de
17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei
federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as condições
estabelecidas neste ato convocatório e seus anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL: Prefeitura Municipal de Cocal, Estado do Piauí.
Sessão Pública do Pregão: Dia 17 de janeiro de 2020.
HORA: 08:30 Horas.
O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER ADQUIRIDOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE COCAL, NO ENDEREÇO Á PRAÇA DA MATRIZ, 177, CENTRO, FONE
(86)33621013, COCAL-PIAUÍ.
2 - DO OBJETO
2.1. A presente licitação objetiva a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos
para implementação de 05 (cinco) academias ao ar livre para a Prefeitura de Cocal.
2.2. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, não poderá
representar mais de uma Licitante.
2.3. Integram este Edital todos os seus Anexos.
3 - DA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas do ramo de atividade
pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes
deste Edital, sendo vedada à participação de:
3.1.1. consórcios;
3.1.2. empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
3.1.3. empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Cocal, Estado do
Piauí;
3.1.4. empresas com falência decretada ou concordatária;
3.1.5. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal da Prefeitura
de Cocal.
3.2. A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
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3.3. Pela simples participação no presente processo licitatório, a empresa estará aceitando todas
as condições estabelecidas no edital.
3.4. Empresa que conste no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU
disponível no Sítio do Portal Transparência da Controladoria Geral da União (CGU) estarão
impedidas de participar do certame, devendo apresentar o termo da consulta no ato do
credenciamento.
4 - DO PREÇO
4.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, conforme fornecimento, a partir da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação e pagamento.
4.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto
desta licitação.
4.3. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato,
admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico - financeiro inicial da ata,
nos termos da legislação que rege a matéria.
4.4. O reajustamento dos preços somente será possível se autorizado por alteração das normas
federais pertinentes à política econômica.
5 – DA VALIDADE DO CONTRATO
5.1. O contrato formalizado entre a Prefeitura Municipal de Cocal e a empresa vencedora no
presente certame, terá validade até 31 de Dezembro de 2020, a partir da data de sua assinatura
e publicação, podendo ser prorrogada.
5.2. Será admitida a prorrogação da vigência do contrato nos termos do art. 57, § 4º, da Lei n.º
8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e a contratada aceite a
prorrogação.
6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) 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 da investidura;
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular (desde que
reconhecido firma), da 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, dentre os indicados na alínea “a”, que
comprove os poderes do mandante para a outorga.
6.2 – Os licitantes entregarão a pregoeira a declaração de pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação.
6.3 – O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo cópia do documento
oficial de identificação que contenha foto, acompanhado da original para conferência.
6.4 – Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, e cada
representante só poderá representar uma empresa, preservada a opção por um ou mais
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laboratórios, podendo o mesmo ser substituído para efeito de participação na Sessão, desde que
conste da Procuração, inclusive, com os mesmos poderes.
6.5 – Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, fora dos envelopes,
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes
contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, procedendo-se sua abertura em
conformidade com o estabelecido na sessão.
6.6 – A não apresentação do documento de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas impedido de
se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.
6.7 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 01 e nº 02, não
cabe a desistência da proposta.
6.8 - Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.
6.9 - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe do Pregão e juntados ao
processo licitatório.
6.10 - O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os
atos neste Pregão (artigo 4º, inciso VI, da Lei n.º 10.520/2002).
7 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
7.1 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser apresentada fora
dos Envelopes nºs 01 e 02. Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira no momento da
sessão, com registro da ocorrência em ata.
7.1.1 A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo procurador
caso este tenha outorga para tal.
7.1.2. Caso o licitante credenciado não apresente a declaração acima referida, poderá firmá-la na
própria sessão ou fazê-la oralmente sendo registrada em ata.
7.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE- Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL - PI
OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
EMPRESA:
DATA E HORARIO DA ABERTURA
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL - PI
OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
EMPRESA:
DATA E HORARIO DA ABERTURA:
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7.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com
suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado.
7.4 – Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pela Pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio, por ela designado.
8 – DO ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. O Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta de Preços do licitante.
8.1.1. A proposta deverá ser apresentada datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme especificações do Anexo I, contendo
o seguinte:
8.1.1.1. - nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
8.1.1.2. - número do Pregão;
8.1.1.3. - descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do
Anexo I deste Edital.
8.1.1.4. - preço unitário por item e total, em moeda corrente nacional, com até duas casas após a
vírgula, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de
qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 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 a prestação do
objeto da presente licitação;
8.2. – O prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias.
8.3. – Não será admitida cotação superior à prevista neste Edital.
8.4. - Não serão admitidas ofertas com quantitativos inferiores.
8.5. - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
8.6. A Contratada ficará obrigada a fazer a prestação do serviço quando requisitada,
imediatamente à partir do recebimento da Ordem de Serviço/Fornecimento;
8.7. Se na proposta a especificação estiver incompleta, esta será considerada igual à exigida no
presente Edital, obrigando-se o proponente a prestar os fornecimentos que atenda às condições
do Anexo I.
8.8. Caso o prazo de que trata o item 8.2 não esteja expressamente indicado na proposta, o
mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
8.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação a prazo e especificações do objeto ofertado ou qualquer condição que importe modificação
dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes
erros formais.
9 - ENVELOPE B “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados:
9.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.1.1. Para Empresa Individual: Registro Comercial;
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9.1.2. Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e
alterações subsequentes, devidamente registrados, de eleição de seus administradores, em
exercício;
9.1.3. Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de
documentos;
9.1.4. Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas
jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
9.1.5. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2 - REGULARIDADE FISCAL
A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:
9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
9.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada através
da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa
quanto a Dívida Ativa da União.
9.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicilio ou sede do
licitante.
9.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
9.2.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei - Certidão Negativa de Débito - CND.
9.2.7. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT.
9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
9.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, do último exercício social,
exigíveis na forma da lei, assinados pelo contador e representante da empresa, que comprovem
a boa e regular situação financeira da empresa. Admite-se a apresentação de Balanço de
Abertura, para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro;
9.3.1.1. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência do item
anterior será atendida mediante apresentação dos balancetes de constituição e do mês anterior
ao da data fixada para realização do Pregão.
9.3.1.2. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples nacional, para
atendimento do item 9.3.1, deverão apresentar qualquer um dos documentos idôneos a seguir
relacionados, que possibilitem a comprovação da qualificação econômico-financeira: cópia da
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais ou cópia do livro-caixa
com o registro de escrituração da movimentação financeira e bancária, nos termos do art.25 e 26,
§ 2º da Lei Complementar nº123/06.
9.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES
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9.4.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
conforme anexo IV do presente Edital.
9.4.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal), conforme anexo V do presente Edital.
9.4.3. Alvará de funcionamento da empresa, expedido pelo órgão competente da sede do licitante.
9.4.4. Certidão Negativa de Concordata e Falência, emitida a menos de 90 dias da data de abertura
do procedimento licitatório.
9.4.5. Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a licitante prestou fornecimento semelhante ao do objeto
licitado.
9.5. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
9.5.1. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos itens
9.1 a 9.4 e seus subitens.
9.5.1.1. O licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, será
inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no Item 11 deste Edital.
9.6. Constituem motivos para inabilitação do licitante, ressalvada a hipótese de saneamento da
documentação prevista no item 10.18, bem como das hipóteses elencadas na Lei Complementar
n.º 123/2006, a qual será devidamente analisada pela Comissão.
9.6.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;
9.6.2. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
9.6.3. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal referente à filial;
9.6.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de
certidão;
9.6.5. O não cumprimento dos requisitos de habilitação.
9.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou, excepcionalmente, pela pregoeira ou
um dos membros da equipe de apoio, ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda,
extraídos via internet.
9.7.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
9.7.2. Os documentos poderão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, numerados
sequencialmente por item da habilitação, de modo a facilitar sua análise.
9.8. A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou esteja com a
validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado o prazo de 2 (dois) dias
para saneamento do defeito.
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10 - DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
10.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.2. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, devidamente preenchida e assinada, de acordo
com o estabelecido no Anexo III do Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços e os
documentos de habilitação.
10.3. Iniciada a abertura do primeiro envelope das propostas, estará encerrado o credenciamento
e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
10.4. 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 as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
10.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
10.6. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
10.7. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas na alínea “a”, a pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
c) no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
10.8. Para efeito de seleção será considerado o preço por lote.
10.9. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, 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.
10.10. 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.
10.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, com diferença de no mínimo dois dígitos do lance anterior.
10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
10.13. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as
selecionadas o último preço ofertado.
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10.14. A pequena ou micro empresa melhor classificada, dentro do intervalo percentual de até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor lance, será convocada a, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta.
10.15.A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
10.16. Após a negociação, se houver, a pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
10.17. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento.
10.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
10.19. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão.
10.20. A verificação será certificada pela pregoeira e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
10.21. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
10.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual
apresentou proposta.
10.23. A adjudicação será realizada por lote.
10.24. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalíssimas,
a pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta aceita, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto deste Edital e seus Anexos.
10.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes que, ao final, será assinada pela pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes
presentes.
10.26. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a proposta será desclassificada.
11. DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Pregão, serão
aplicadas as penalidades previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei
n.º 8.666/93, e também aplicar-se-ão as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a
ampla defesa e o contraditório:
11.1.1. Qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá, obrigatoriamente, constar
de justificativa protocolada no órgão emitente da Nota de Empenho, dirigida à autoridade
competente, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o fornecimento do objeto
licitado;
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11.1.2. Não acolhida a justificativa de atraso ou não tendo sido apresentada, o contratado sujeitarse-á a multa nos seguintes termos:
1 – multa de 10% (dez por cento) pelo atraso injustificado sobre o valor total do Contrato ou da
Nota de Empenho, conforme o caso e correção diária conforme abaixo:
a) 0,33 % ao dia, até o décimo quinto dia, incidente sobre o valor da etapa;
b) 0,66 % ao dia a partir do décimo sexto dia de atraso na execução do Contrato, sem prejuízo da
sanção prevista no item anterior, conforme o caso. Ultrapassado o trigésimo dia de atraso, será o
Contrato rescindido ou a Nota de Empenho cancelada, conforme o caso;
11.1.3. pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação, aplicar à
contratada, sem prejuízos das demais, as seguintes sanções:
1 – advertência;
2 – multa de 30% sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho;
3 – 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 e após decorrido o prazo da sanção aplicada,
onde caberá no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação do ato, pedido de reconsideração;
4 – Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da
primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito
da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa
do Município de Cocal e cobrado judicialmente;
5 – Se a licitante vencedora se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato dentro do prazo
de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o
descumprimento da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta por cento) sobre o
valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração convidar a aceitar o Contrato/Nota
de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o prazo e as
mesmas condições da vencedora.
11.2. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Cocal, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas prevista neste edital.
12. DO RECURSO,
12.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra - razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
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12.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
12.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
12.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora.
12.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13. DO CONTRATO
13.1. Será obrigatório o Termo de Contrato nos casos previstos na Lei 8.666/93, quando a
interessada será convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições
estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na
lei n.º 8.666/93 e alterações subsequentes e neste Edital.
13.2. O contrato terá vigência a partir da sua assinatura, até o recebimento definitivo do seu objeto,
admitida a prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei 8.666/93.
13.3. O prazo para assinatura do contrato será de até 02 (dois) dias úteis contados a partir da
intimação do adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
13.4. Farão parte integrante do contrato este Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela
licitante vencedora.
13.5. O contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
13.6. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no artigo 78 com os desdobramentos
dos artigos 79 e 80 da Lei 8.666/93.
14. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO E
A OBRIGAÇÃO DAS PARTES.
14.1. Caberá a Contratada;
14.1.1 Prestar os fornecimentos no território do município e em outros locais, conforme a
necessidade da Administração, quantas vezes forem necessárias e conforme solicitação da
Prefeitura Municipal de Cocal.
14.1.2. A prestação do serviço desta licitação correrão por conta da Contratada, bem como as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da
prestação do serviço.
14.1.3. O licitante vencedor deverá prestar o serviço e para tal deverá fornecer todas as
informações de utilização dos mesmos.
14.2. Caberá ao Contratante;
14.2.1. Efetuar o pagamento conforme estipulado neste Edital;
14.2.2. Receber e conferir o objeto;
14.2.3. Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
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14.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. O objeto da presente licitação será recebido diariamente, conforme necessidade da
Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura de Cocal durante a vigência do contrato,
contados da data de sua assinatura.
15.1.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição
ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
16. DA FORMA DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após e conforme a prestação do serviço
constatado, contados da apresentação da nota fiscal/fatura.
16.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.
16.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar requerimento e nota
fiscal/recibo.
16.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
16.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I – a multa será descontada do valor total do respectivo contrato; e
II – se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento, responderá o contratado
pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
17. FONTE DE RECURSOS
17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente processo licitatório correrão
à conta de recursos pagos com recursos próprios do município/FPM, ICMS, ISS, IPVA, FUS e
outros recursos próprios, num valor estimado de R$ 154.816,67 (cento e cinquenta e quatro mil,
oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).
18. DAS SANÇÕES
18.1. Caso a licitante adjudicada não mantenha sua proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar
ou fraudar na prestação dos itens licitados, comportarem-se de modo inidôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, será sancionado com o impedimento de contratar com a
Administração, sem prejuízo das multas previstas neste edital, contrato e das demais sanções
previstas na legislação, estando sujeita às seguintes cominações:
a) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação;
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b) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Cocal, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto
perdurarem os motivos.
18.2 Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores, a pregoeira poderá
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta de preço, bem como, a Prefeitura Municipal
de Cocal, poderá rescindir o Contrato, sem que isto gere direito indenizatório 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;
18.3 A multa por atraso no fornecimento do objeto, por culpa do fornecedor, será representada por
percentual do valor total contratado, não excedendo a 10% (dez por cento) do referido valor do
contrato.
18.4. O valor da multa será automaticamente descontado da primeira parcela a que o licitante vir
a fazer jus, sem prévio aviso.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lidas e aprovadas, serão
assinadas pelos seus membros e pelos representantes das licitantes presentes;
19.1.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.
19.1.2. Os demais atos licitatório serão registrados no processo da licitação.
19.2. A licitante deverá examinar nitidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos,
pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO submete o licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de
transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita
alegação de desconhecimento de qualquer pormenor;
19.2.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, prevalecerão
às disposições do primeiro.
19.3. A Prefeitura Municipal de Cocal, reserva a si, o direito de revogar a presente licitação por
razões de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício irreparável ou ilegalidade,
bem como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO ou da PROPOSTA DE PREÇOS, desqualificar qualquer licitante ou desclassificar
qualquer proposta, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou
comercial da licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer
natureza;
19.4. É facultada a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
19.5. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
19.5.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos poderão ser solicitados,
preferencialmente, através de expediente protocolado, dirigido a pregoeira deste órgão, sito à
Praça da Matriz, nº177, Centro, Cocal - Piauí, em horário comercial, de Segunda a Sexta-feira.
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19.6. Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital, a
Prefeitura Municipal de Cocal declarará desclassificada convidando a segunda classificada, e
assim sucessivamente, nas condições do convocado, inclusive quanto ao preço, ou, conforme o
caso, revogar a licitação.
19.7. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta
deverá a licitante, independente de comunicação formal da Prefeitura Municipal de Cocal revalidar,
por igual período, sua proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;
19.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitadas à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
19.9. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as
propostas serão rubricadas pela Pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem.
19.10. O resultado do presente certame será divulgado com a publicação no Jornal declarado
Oficial pela Prefeitura Municipal de Cocal.
19.11. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,
sendo que a petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
19.12. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
19.13. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados à luz da Lei 10.520/02 e Lei no
8.666/93, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios Gerais de Direito.
19.14. São partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Especificação do Objeto.
Anexo II – Termo de Credenciamento.
Anexo III – Declaração de Cumprimento de Habilitação.
Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes;
Anexo V - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Anexo VI – Minuta Contratual.
19.15. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o Contrato
vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao Foro da Comarca de Cocal,
Estado do Piauí, excluindo qualquer outro, por mais especial que seja.
19.16. Não será permitido durante a abertura e julgamento das propostas a utilização de aparelhos
celulares pelos licitantes dentro da sala de licitação.
19.17. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, poderão ser
dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que atendidas as condições
estabelecidas no referido artigo e seu inciso.
Cocal - PI, 06 de janeiro de 2020.
________________________________
Kylvia Maria Sousa Herculano
Pregoeira
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Lote único: Aquisição de equipamentos para implementação de 05 (cinco) academias ao ar livre
para a Prefeitura de Cocal.
ITEM DESCRIÇÃO
CONGLOMERADO (MULTI-FUNÇÕES) - Equipamento
desenvolvido para trabalho em ambientes externos resistentes a
ações climáticas oferecendo total segurança aos usuários,
permitindo portanto, que o aparelho possa ser instalado em
áreas fechadas e ao ar livre, com capacidade para 4 pessoas se
exercitarem ao mesmo tempo, onde trabalha os membros
superiores e inferiores, fortalecendo, alongando e aumentando a
flexibilidade. base principal construída com tubos de aço carbono
de 2" x 2mm; 3/4 x 1,50mm; 1"1/2 x 3 mm; 1" x 1,50mm; 1"1/2 x
1
1,50 mm; oblongo de 20 x 50 x 1,50mm; pinos maciços;
rolamentos duplos; desoxidação a base hidrocarboneto,
aplicação de prime e pintura automotiva de alta resistência;
batentes de borracha; solda mig; orifícios para a fixação do
equipamento no solo com parafusos; tampão de metal
arredondado; especificações musculares em cada aparelho;
carga máxima de peso 5 kg por disco; oferece baixa manutenção
e possibilita ao usuário uma sensação de total liberdade e uma
ótima biomecânica.

2

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO - Fabricado para ser
instalado em ambientes externos, resistente a ações climáticas,
oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de 2"1/2
x 2mm; 2" x 2mm; 1"1/2 x 1,50mm; chapa antiderrapante de no
mínimo 3mm; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura
automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig;
orifícios para fixação do equipamento no solo com parafusos de
fixação; tampão de metal arredondado; especificações
musculares em cada aparelho em baixo relevo; permite a prática
de 03 (três) usuários simultaneamente, aumentando a
mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação
motora.

QTD

VLR. UNT.

VLR.TOT.

5

R$ 3.600,00

R$ 18.000,00

5

R$ 3.333,33

R$ 16.666,67
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3

SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO - Fabricado para ser
instalado em ambientes externos, resistente a ações climáticas,
com total segurança com tubos de aço carbono de 2"1/2 x 2mm;
2" x 2mm, 1"1/2 x 1,50mm; 1" x 1,50mm; 1"1/2 x 1,50mm; ferro
chato de 2"1/2 x 1/4; pinos maciços; rolamentos duplos; pintura
automotiva de alta resistência; batentes de borracha; solda mig;
orifícios para fixação do equipamento no solo com parafusos;
tampão de metal arredondado; especificações musculares em
cada aparelho; bancos arredondados sem quina; capacidade
para 3 (três) usuários praticarem simultaneamente fortalecendo
só grupos musculares dos membros inferiores, superiores e
aumentando a capacidade cardiorrespiratória.

5

R$ 3.100,00

R$ 15.500,00

4

SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO - Fabricado para ser instalado
em ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no
mínimo 2" x 2 mm; 1" x 1,50mm; metanol de no mínimo
30x50x2mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3mm; pinos
maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta
resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para a
fixação do equipamento com parafusos; tampão de metal
arredondado; especificações musculares em cada aparelho em
baixo relevo; permite a pratica de 3 (três) usuários
simultaneamente, permitindo uma melhora da flexibilidade dos
membros inferiores, superiores, quadril e a função
cardiorrespiratória.

5

R$ 2.883,33

R$ 14.416,67

5

REMADA SENTADA INDIVIDUAL - Fabricado para ser instalado
em ambientes externos, resistente a ações climáticas,
oferecendo total segurança aos usuários com tubos de aço
carbono de 2" x 2mm; 1"1/2 x 1,50mm 1" x 1mm; rolamentos
duplos; pintura automotiva de alta resistência; batentes de
borracha; solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no
solo com parafusos de fixação; especificações musculares em
cada aparelho em baixo relevo; tampão de metal arredondado;
bancos arredondados sem quina; permite a pratica de 1 (um)
usuário, fortalecendo a musculatura das costas e dos ombros.

5

R$ 2.483,33

R$ 12.416,67
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6

PRESSAO DE PERNAS TRIPLO - Fabricado para ser instalado
em ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
oferecendo total segurança aos usuários, com tubos de aço
carbono de no mínimo 2" x 2mm; 3"1/2 x 4mm; 2" x 4mm; 4" x
3mm; bancos arredondados sem quinas, pinos maciços; todos
os rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência;
batentes de borracha; solda mig; orifícios para fixação do
aparelho com parafusos de fixação; especificações musculares
em cada aparelho em baixo relevo; permite a pratica de 3 (três)
usuários simultaneamente, fortalecendo os músculos da coxa e
quadril.
SURF DUPLO- Fabricado para ser instalado em ambientes
externos, resistente a ações climáticas, oferecendo total
segurança com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 2mm,
1"1/2 x 1,50mm, 3"1/2 x 4mm; chapa antiderrapante; pinos
maciços; rolamentos duplos; pintura automotiva de alta
resistência; batentes de borracha; solda mig; orifícios para
fixação do equipamento com parafusos de fixação no solo;
tampão de metal arredondado; especificações musculares em
cada aparelho em baixo relevo; permite a prática de 2 (dois)
usuários simultaneamente, melhorando a flexibilidade, a
agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar.

5

R$ 2.400,00

R$ 12.000,00

5

R$ 2.350,00

R$ 11.750,00

8

ALONGADOR TRIPLO - fabricado para ser instalado em
ambientes externos, resistentes a ações climáticas, oferecendo
total segurança com tubos de aço carbono de 2" x 2mm; 1" x
1,50mm; 3"1/2 x 4mm; 4" x 3mm; 3/4 x 1,50mm; pinos maciços;
pintura automotiva de alta resistência; batentes de borracha;
solda mig; orifícios para a fixação do equipamento no solo com
parafusos de fixação; especificações musculares em cada
aparelho em baixo relevo; permite a pratica de 3 (três) usuários
simultaneamente, estimulando o sistema nervoso central através
do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos
musculares.

5

R$ 2.366,67

R$ 11.833,33

9

ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLO - Fabricado para ser instalado
em ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no
mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3"1/2 x 2mm; 3/4 x 1,50mm;
rolamentos duplos, pintura automotiva de alta resistência; solda
mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola
de resina; especificações musculares em cada aparelho em
baixo relevo; tampão de metal; arredondado; permite a pratica
de 2 (dois ) usuários simultaneamente, aumentando a mobilidade
da articulação dos ombros e dos cotovelos.

5

R$ 2.133,33

R$ 10.666,67

7
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10

ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO - Fabricado para ser instalado
em ambientes externos, resistentes a ações climáticas,
oferecendo total segurança com tubos de aço carbono de no
mínimo 2" x 2mm; 1" x 1,50mm; 3"1/2 x 2mm; 3/4 x 1,50mm;
rolamentos duplos; pintura automotiva de alta resistência; solda
mig; orifícios para a fixação do equipamento com parafusos; bola
de resina; especificações musculares em cada aparelho em
baixo relevo; tampão de metal arredondado; permite a pratica de
2 (dois) usuários ao mesmo tempo, fortalecendo e melhorando a
flexibilidade dos músculos dos braços e cotovelos.

5

R$ 2.040,00

R$ 10.200,00

11

SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL - Fabricado com tubo de
aço carbono de no mínimo 2,5" x 2mm; utiliza-se tratamento de
superfície a base de fosfato película protetiva de resina termo
endurecivel colorido parafusos zincados e arruelados fixadores.

5

R$ 2.300,00

R$ 11.500,00

12

PLACA ORIENTATIVA - Fabricada com tubo de aço carbono de
no mínimo 2" x 1,5mm; chapa de aço carbono; de no mínimo,
090mm 4,50mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de
fosfato película protetiva de resina termo endurecivel, colorido,
parafusos zincados e arruelas fixadoras. Orifícios para a fixação
do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto tampão
embutido interno em metal de 2" adesivada frente e verso
contendo todas as informações solicitadas pelo cliente e a logo
marca da empresa.

5

R$ 943,33

R$ 4.716,67

13

BANCO - Fabricado com tubo de aço carbono de no mínimo 1" x
2mm; utiliza-se tratamento de superfície, a base de fosfato
película protetiva de resina termo-endurecivel colorido parafusos
zincados e arruelas fixadoras.

5

R$ 840,00

R$ 4.200,00

14

LIXEIRA - Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo
1,1/4" x 1,50mm; com recipiente de no mínimo 10lt de volume
produzido em concreto.

5

R$ 190,00

R$ 950,00

VALOR TOTAL APROXIMADO

R$ 154.816,67

Cocal - PI, 06 de janeiro de 2020.
__________________________________________
Kylvia Maria Sousa Herculano
Pregoeira
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ANEXO II

TERMO DE CREDENCIAMENTO (Papel timbrado da empresa)

A empresa ________________, com sede na _____________, CNPJ no
_______________,representada pelo (a) Sr. (a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr. (a)
____,______________ (CARGO), portador(a) do R.G. no ______________ e CPF
nº_______________________, para representá-la perante o Município de Cocal em licitação na
modalidade Pregão Presencial no 002/2020 (contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos para implementação de 05 (cinco) academias ao ar livre para a Prefeitura de Cocal,
conforme especificações constantes no edital e anexos), podendo formular lances, negociar
preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases licitatórias, assinar ata.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CPF
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Papel timbrado
da empresa)
(a ser preenchida, assinada e entregue juntamente com os envelopes)

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes dos
envelopes “B”, sob pena de sujeição às penalidades previstas neste Edital de Pregão
Presencial nº 002/2020, referente a (contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos para implementação de 05 (cinco) academias ao ar livre para a Prefeitura de Cocal,
conforme especificações constantes do Edital e Anexos)
EMPRESA (RAZÃO SOCIAL):__________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________
CARGO: _______________________________________________________
RG______________________
CPF________________________
ASSINATURA: ________________________________________________
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE
HABILITAÇÃO (Papel timbrado da empresa)

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cocal, Estado do Piauí.
Referente ao Edital do Pregão Presencial nº 002/2020.

A empresa ___________________________, inscrita no CNPJ sob no__________________,
DECLARA para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo
2o e Artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores.

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(CPF)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO (Papel timbrado da empresa)

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Cocal, Estado do Piauí.
Referente ao Edital de Pregão Presencial nº 002/2020.

A empresa ______________, inscrita no CNPJ sob no _______________, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) _____________________________, com RG sob
no_______________, e inscrito no CPF sob no _______________, DECLARA, para fins do
disposto no 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 e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

(assinatura do responsável)
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ANEXO VI
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº XXX/2020
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Pelo Presente instrumento e na melhor forma de direito, A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL,
Estado do Piauí, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito
público interno, C.N.P.J. nº.06.553.895/0001-78, com sede na Praça da Matriz, 177 – Centro COCAL, Estado do Piauí, aqui representado pelo secretário municipal de administração, GENARIO
BENEDITO DOS REIS, brasileiro, casado, RG Nº 807 342 - SSP-PI e CPF no. 477 481 841-00e a
empresa XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J sob o nº XXXXXXXXXXX,
com sede na XXXXXX, nº XXX, Bairro XXXX, cidade de XXXXXX XX, CEP XXXXXXX, representada
pelo seu representante legal infra subscrito, mediante as condições ajustadas nas cláusulas
seguintes, CELEBRAM, com fundamento nas Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 o presente CONTRATO
DE FORNECIMENTO, acima mencionada, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de
equipamentos para implementação de 05 (cinco) academias ao ar livre para a Prefeitura de Cocal.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA ENTREGA /FORNECIMENTO
Caberá a Contratada;
1) Entregar o objeto desta licitação em estabelecimento situado na sede do município, quantas
vezes forem necessárias e conforme o pedido.
2) A entrega do objeto desta licitação vai correr por conta da Contratada, bem como as despesas
de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
fornecimento.
Caberá ao Contratante;
1) Efetuar o pagamento conforme estipulado neste Edital;
2) Receber e conferir o objeto;
3) Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
4) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
CLÁUSULA TERCEIRA: CRÉDITO PELO QUAL CORRERÃO AS DESPESAS. As despesas
decorrentes da contratação do objeto que deu origem a este contrato correrão à conta dos
recursos próprios do município/FPM, ICMS, ISS, IPVA, FUS e outros recursos próprios, num valor
estimado de R$ XXXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA QUARTA: DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE.
Ao CONTRATANTE caberá:
1) Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação as finalidades de interesse público, sendo
respeitados sempre os direitos do CONTRATADO;
2) Rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8666/93.
3) Fiscalizar todo o fornecimento do objeto, pelo período de vigência do contrato;
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4) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato;
5) Alterar unilateralmente o contrato quando houver modificação do objeto ou das especificações,
para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
5.1) Quando necessárias à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa do seu objeto;
6) Cumprir fielmente todas as cláusulas avençadas e as normas desta lei, respondendo pela
inexecução total ou parcial do fornecimento;
CLÁUSULA QUINTA: DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO.
Ao CONTRATADO caberá:
1) Manter preposto no local do fornecimento, para representá-lo na execução do contrato,
Conforme Edital.
2) Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que verifiquem vícios, resultantes da execução;
3) A responsabilidade pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
4) Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato;
4.1) A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere a Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato.
5) Prestar o fornecimento na forma ajustada.
CLÁUSULA SEXTA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO PRAZO:
1) O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, conforme consumo mensal, a partir da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação e pagamento.
2) Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta
licitação.
3) Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida
revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico - financeiro inicial da ata, nos termos
da legislação que rege a matéria.
4) O reajustamento dos preços contratados somente será possível se autorizado por alteração das
normas federais pertinentes à política econômica.
5) O prazo do referido contrato será até 31/12/2020.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RECISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO CONTRATANTE: Constitui
motivo para a rescisão do contrato por parte do CONTRATANTE, de forma unilateral e escrita, nos
casos de:
1) O não cumprimento das cláusulas contratuais, quantidades e especificações;
2) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, quantidades e especificações;
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3) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade de
fornecimento, nos prazos estipulados;
4) O atraso injustificado no início do fornecimento;
5) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
6) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
7) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução assim como a de seus superiores;
8) O cometimento reiterado de faltas no seu fornecimento;
9) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
10) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
11) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique
a execução do contrato;
12) As razões de interesse público, de altas relevâncias a amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa e que está subordinado o
CONTRATANTE exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
13) A ocorrência de caso fortuito e força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL POR PARTE DO CONTRATADO: Constitui
motivo para a rescisão do contrato por parte do CONTRATADO, de forma unilateral e escrito, nos
casos de:
1) A supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do artigo 65 da Lei 8666/93.
2) A suspensão do fornecimento, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo.
3) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE,
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
4) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
CLÁUSULA NONA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: O atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora e sanções, na forma prevista no instrumento
convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA: O CONTRATADO tem pleno conhecimento dos elementos deste termo, dos
locais e de todas as condições gerais e peculiares dos fornecimentos a serem executados, não
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podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O presente termo rege-se pela
pelas disposições expressas nas Leis Federais nº. 8666/93 e alterações posteriores, Lei
10.520/02, por este Pregão Presencial nº 002/2020, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A obrigação do CONTRATADO em manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO: As partes ficam obrigadas a responder pelo
cumprimento deste contrato, perante o Foro da Comarca de Cocal, Estado do Piauí, com renuncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e acordadas, assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor
e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Cocal PI, XX de XXXXXXXXXXXXX de 2020.

GENARIO BENEDITO DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:_____________________________________________
_____________________________________________
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