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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 

OBJETO – O objeto da presente licitação Contratação de Empresa especializada para prestação 

dos serviços de poda, roço e remoção de materiais de estradas vicinais da zona rural no 

Esperantina –PI, de acordo com descrições e especificações no Anexo I - deste instrumento 

convocatório I. 

 

 

EMPRESA: ________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________ 

 

CIDADE: ________________________ ESTADO: _________________________________ 

 

CNPJ DA EMPRESA: ________________________________________________________ 

 

TELEFONE: _______________________________________________________________ 

 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

 

REPRESENTANTE: ______________________________________________________ 

 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, cujos 

envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pela 

Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às 08h00min do dia 12/04/2019 na sala de 

reuniões da CPL, situada à Rua Vereador Ramos, 746, Centro, Esperantina - PI.  

 

Esperantina (PI), ________ de _________________ de 2019. 

 

__________________________________________ 

Assinatura/RG/CPF 

 

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e 

encaminhar para a CPL/PME/PI, através do e-mail: cplesperantina.pi@outlook.com, ou 

entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a Comissão, da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações e esclarecimentos adicionais.  

.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0302019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

O MUNICIPIO DE ESPERANTINA – PI, por meio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, 

nomeados pela portaria nº 157 de 06/11/2018, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, Decreto Federal 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 

com suas alterações, nos termos deste edital e seus anexos, torna público para conhecimento 

dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR GLOBAL, para 

Contratação de Empresa especializada para prestação dos serviços de poda, roço e remoção de 

materiais de estradas vicinais da zona rural no Esperantina –PI, conforme especificações e 

quantidades constantes no Anexo I do Edital, na forma abaixo: 

 

DATA E LOCAL DA SESSÃO 

MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo Menor Preço Por Item.   

LOCAL: Sala de Licitações, na Prefeitura de Esperantina - Piauí.  

DATA: 12/04/2019  

HORÁRIO: 08:00 horas  

INFORMAÇÕES: Rua Vereador Ramos, 746, Centro – Esperantina – PI – Fone: (0xx86)3383-

1538. 

 

RETIRADA DO EDITAL 

A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados: 

Na sede da Prefeitura Municipal de Esperantina – PI, na Rua Vereador Ramos, nº 746, Centro, 

Esperantina – PI. 

 

II - DO OBJETO  

2.1 - É objeto da presente licitação a para Contratação de Empresa especializada para prestação 

dos serviços de poda, roço e remoção de materiais de estradas vicinais da zona rural no 

Esperantina –PI, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital, com 

valor previsto de R$ 149.474,88 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro 

reais e oitenta e oito centavos), nos quantitativos e especificações contidas nos anexos do edital.  

  

III - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÂO  

3.1 - Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que:  

3.1.1 - Atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante 

deste instrumento e seus Anexos;  

3.1.2 - Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.  

3.2 - As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local 

estabelecido neste edital, proceder ao credenciamento, entregar o Pregoeiro os envelopes 

separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA COMERCIAL" e 

“DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” contendo na parte externa o nome do 

Pregoeiro, nome da empresa, nome e número da modalidade, data e hora da realização  

do certame. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes.  

3.3 - Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, 

concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 

Município de Esperantina.  

  

IV - ENTREGA DOS ENVELOPES  

4.1 - Dos envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação”.  

4.1.1 – Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de habilitação” deverão ser 

entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e 

horário especificados abaixo: 

4.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

“A” ENVELOPE- Nº 01 PROPOSTA DE 

PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANTINA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº /2019 

ABERTURA DIA XX DE XXX DE 2019 

AS XXH XXMIN 

“B” ENVELOPE Nº 02 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANTINA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019 

ABERTURA DIA XX DE XXX DE 2019   

AS XXH XXMIN 

4.2 - A Prefeitura Municipal de Esperantina, não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 

Comercial” e “Documentação de habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designada, 

no local, data e horário definidos neste edital.  

  

V - DO CREDENCIAMENTO  

5.1 - Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 

representante que, devidamente munido da carta de credenciamento (documento conforme 

Anexo IV) que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por 

sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a 

Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. A Carta de Credenciamento deverá ser 

assinada pelo representante legal da empresa.  

5.1.1 - O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances 

neste Pregão. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção 

de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” relativos a este Pregão, ficando 

mantido o preço apresentado na sua proposta escrita estritamente para efeito de ordenação das 

propostas e apuração do menor preço.  

5.1.2 – No caso de o licitante não ser sócio ou representante legal da empresa, o credenciamento 

se fará através de instrumento de procuração e carta de credenciamento (Anexo IV), 

assinado pelo representante legal da empresa que comprove os necessários poderes para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 

nome do Proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa 

proponente, deverá apresentar carta de credenciamento (Anexo IV), cópia do respectivo 

Estatuto ou Contrato Social na integra com todas as alterações contratuais, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura.   

5.1.3 – Os Representantes(s) da(s) licitante(s) apresentar (ao) declaração dando ciência de que 

cumpre(m) plenamente os requisitos de habilitação (Anexo V), como condição para a 

participação na presente licitação, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002.  
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DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO FORA DO 

ENVELOPE.  

 

VI - DA PROPOSTA COMERCIAL  

6.1 - No envelope de proposta deverão conter os dizeres, conforme subitem 4.1.2  

6.1.1 - A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo 

seu representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço. Deverá 

constar a proposta:  

a) Especificação clara e completa dos serviços, obedecida à mesma ordem do Anexo I, sem 

conter alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 

um resultado.   

b) Preço unitário e total da proposta cotado expresso em R$ (reais), com até duas casas 

decimais, sob pena de desclassificação da proposta.   

c) Prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.   

d) Declaração expressa de estarem incluídos no preço unitário proposto todos os impostos, 

taxas, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva 

prestação dos serviços.   

e) VALORES UNITÁRIO E GLOBAL DA PROPOSTA em algarismo e por extenso, sem 

rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições 

específicas da proposta, variantes consideradas e demais informações necessárias à sua 

avaliação.   

6.1.3 - PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS: com clareza e sem rasuras, 

contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha Orçamentária (ANEXO I), 

integrante deste Edital.   

6.1.4 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 

sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.  

6.1.5 - Os Serviços obedecerão às determinações deste edital sendo acompanhados pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura que fiscalizará o cumprimento do futuro contrato.  

6.1.6 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 

constam do objeto deste edital.  

6.2- A prestação dos serviços será de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura.  

6.3 - No caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as que 

constam do objeto deste edital.  

6.4 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade 

das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o 

interesse desta Administração.  

6.5 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, 

dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.  

 

6.6 - A Proposta Comercial ajustada ao preço final (PROPOSTA ATUALIZADA), do 

licitante classificado detentor do menor preço deverá ser protocolizada, no prazo e forma 

indicados no SUBITEM 8.11.  

 

VII - DA HABILITAÇÃO  

7 - No envelope de habilitação deverá conter os dizeres, conforme subitem 4.1.2.  
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7.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou por servidor da 

administração pública, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que 

acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.  

7.2.1 - O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos para habilitar-se na presente 

licitação:  

 

7.3 – REGULARIDADE JURÍDICA  

7.3.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

7.4 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;  

7.4.1 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;  

7.4.2 - 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.  

7.4.3 – Documentos pessoais do representante legal da empresa, sócio ou dirigente, CPF e 

Carteira de Identidade;  

 

7.5 – REGULARIDADE FISCAL  

7.5.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

7.5.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 

sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

do certame;  

7.5.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), que deverá ser comprovada através da apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

encargos sociais relativos à Seguridade Social - INSS, (A partir do dia 03/11/2014 é emitida 

pela Receita Federal em única certidão que abrange a regularidade das contribuições 

previdenciárias e de terceiros), expedida pela Secretaria da Receita Federal;  

7.5.4 – Certidão Negativa de Débito Estadual, da sede do licitante, dentro do prazo de validade;  

7.5.5 - Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual, da sede do licitante, dentro do prazo de 

validade;  

7.5.6 - Certidão Negativa de Débito Municipal, da sede do licitante, dentro do prazo de validade; 

7.5.7 - Certidão Negativa de Dívida Ativa Municipal, da sede do licitante, dentro do prazo de 

validade; 

7.5.8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT  

7.5.9 - 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;  

 

7.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

7.6.1 – Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, 

sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo VI;  

7.6.2– Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica junto ao CREA; 

7.6.3 Comprovação da Empresa de que possui em seu quadro permanente na data prevista para 

entrega da proposta profissional de nível superior na área (Engenheiro Civil ou Engenheiro 

Agrônomo).   



  ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746, Centro 

CEP: 64.180-00 Esperantina-PI 

      

7.6.4 - Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em original ou através de cópia 

autenticada por cartório ou pelo pregoeiro.   

7.7- QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA  

7.7.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordada, expedida pelo Cartório Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica com data de expedição 

limitada a 60(sessenta) dias;  

7.7.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

7.7.3 - A licitante microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que desejar usufruir 

o regime diferenciado e favorecido disciplinado na Lei Complementar nº. 123/06, deverá 

apresentar a seguinte documentação:  

7.7.4 - Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06. 

(anexo VII)  
7.7.5 - A ME e/ou EPP que pretenda sua inclusão no regime diferenciado concedido pela Lei 

Complementar nº 123/06 deverá apresentar, na forma da Lei, juntamente com o 

credenciamento, declaração formal, conforme (Anexo VII), de que não está incursa em 

nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06, assinada por 

representante legal da licitante ou por procurador / credenciado, munido de procuração hábil, 

nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento (DOCUMENTO FORA DO ENVELOPE).  

7.7.6 - Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem 7.7.3 será considerado que a licitante 

optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 123/06.  

7.7.7 - Nos termos dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/06, as MEs e EPPs deverão 

apresentar toda a documentação exigidos na Habilitação, mesmo que esta apresente alguma 

restrição com relação à regularidade fiscal.  

7.7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. Havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogável 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. A não-regularização da documentação, 

no prazo previsto, 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  

   

VIII – DA SESSÃO, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  
8.1 – Após o encerramento e identificação dos representantes das empresas e licitantes 

presentes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO, observando ao que dispõe no 

subitem 8.1.1, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, 

dos participantes devidamente credenciados e dos não-credenciados impedidos de ir para a fase 

de lances verbais, podendo continuar no certame com a proposta escrita e serão proclamados, 

pelo pregoeiro, os proponentes que apresentarem as propostas de menor preço, e em seguida, 

as propostas até 10% superiores àquela.  

8.1.1 – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, o(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

apresentará (ao) declaração dando ciência de que cumpre(m) plenamente os requisitos de 
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habilitação (Anexo V), como condição para a participação na presente licitação, conforme 

disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. (DOCUMENTO FORA DO 

ENVELOPE) 

8.2 - Poderão fazer lances verbais e sucessivos, desde que presentes, o autor da proposta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, pela 

ordem decrescente de classificação, até declarado vencedor do certame.  

8.2.1 - Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do mesmo 

modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico.  

8.3 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 

poderão os autores das melhores propostas até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 

verbais e sucessivos, pela ordem decrescente de classificação, até declarado vencedor do 

certame.  

8.4 - Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste Edital.  

8.5 - Os lances sucessivos deverão ser feitos em valores decrescentes, em relação ao menor 

preço ofertado.  

8.6 - O Pregoeiro abrirá, de maneira ordenada, a oportunidade para que todos ofertem lances, 

respeitadas as regras deste Edital.  

8.7 - Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo, nesse caso, aquele 

ofertado primeiro.  

8.8 - Será declarada vencedora a proposta de menor preço global, devendo a decisão ser 

motivada pela Pregoeiro, após exame de sua aceitabilidade. Prosseguindo, o Pregoeiro 

procederá à classificação definitiva das propostas, lançando tudo em ata.  

8.9 - A desistência da proponente em ofertar lances, quando convocada pelo Pregoeiro, 

implicará em exclusão da disputa do objeto em questão, restando sua última oferta registrada 

para fins de classificação definitiva.  

8.10 - As propostas obrigatoriamente deverão constar à cotação global do seu respectivo objeto, 

sob pena de desclassificação do Licitante.  

8.11 - O licitante vencedor ficam intimados para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas enviarem 

nova proposta de preços com a adequação dos valores totais dos Itens aos valores unitários dos 

mesmos, considerando a proporcionalidade do desconto total em relação ao preço unitário 

quando for o caso, sob pena de desclassificação do Licitante.  

8.12 - Será declarada vencedora a proposta de menor preço, devendo a decisão ser motivada 

pelo Pregoeiro, após exame de sua aceitabilidade. Prosseguindo, o Pregoeiro procederá à 

classificação definitiva das propostas, lançando tudo em ata.  

IX - DAS PENALIDADES  

9.1 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficará impedida de licitar e contratar com o 

Município de Esperantina, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e demais penalidades legais, a licitante que:  

9.1.1 - Não assinar o contrato no prazo do edital.  

9.1.2 - Apresentar documentação falsa;  

9.1.3 - Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame;  

9.1.4 - Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida;  

9.1.5 - Não mantiver a proposta;  

9.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

9.2 - Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pala Administração, execução parcial ou 

inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada prévia 

e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
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9.2.1 - Pelo atraso injustificado, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, 

e juros de 1% (um por cento) ao mês, pela permanência do atraso ou fração equivalente, 

incididos sobre o valor da multa;  

9.2.2 - Pela inexecução parcial ou total do contrato:  

a) Advertência;  

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a o Município de Esperantina, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

9.3 - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser 

descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município de Esperantina à 

adjudicatária ou cobrado judicialmente.  

9.4 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 9.2.2 poderão ser aplicadas, 

cumulativamente ou não, à pena de multa.  

  

X - DA IMPUGNAÇÃO E RECURSOS  

10.1 - A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para o recebimento das propostas.  

10.2 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das 

razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-

razões em igual número de dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.  

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4 - Os recursos quando da aplicação das penalidades previstas no capítulo VII deste edital, 

poderão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata.  

10.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 

Comissão de Licitações, Prefeitura Municipal de Esperantina, Rua Vereador Ramos, 746, 

Centro, Esperantina na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação.  

  

XI – ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

11.1 -  Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 

licitante vencedor, e encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela 

Autoridade Competente.  

11.2– Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e 

determinará a contratação.  

  

XII - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA  

12.1 - São obrigações da Adjudicatária, além de outras decorrentes da legislação ou da natureza 

do objeto licitado:  

12.1.1 – Prestar os Serviços licitados em estrita conformidade com as especificações exigidas 

neste Edital, na sede do município de Esperantina.  

12.1.2 - responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal 

de sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 
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legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente 

contrato;  

12.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à 

Contratante ou a terceiros.  

 

XIII - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

13.1 - Os serviços serão contratados de acordo com o cronograma físico-financeiro e serão 

iniciados mediante autorização emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde se 

relatarão, de maneira circunstanciada as condições de execução, conforme Termo contratual.  

  

XIV - DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

14.1 - Os pagamentos serão efetuados a favor da licitante vencedora em até 30 (trinta) dias após 

a apresentação das respectivas notas fiscais e boletim de medição, devidamente atestada pelo 

setor competente.  

14.1.1 - Nos termos do inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93, o licitante deverá cumprir a ordem 

de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a 

Contratada, até o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período, poderá a mesma optar pela 

rescisão contratual.  

14.2 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  

14.3 - Os preços ofertados por item deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da 

proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto da 

licitação.  

 14.4 - Sobre o valor do contrato não incidirão juros ou correção monetária, garantida, no 

entanto, a manutenção da equação econômico-financeira original, havendo aumento autorizado 

dos combustíveis, nos termos da planilha apresentada juntamente com a Proposta, com 

fundamento no art. 65, da Lei 8.666/93.     

14.5 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes Dotação 

Orçamentária:   

Fonte de Recurso 

Unidade orçamentária: 02.10.00 

Projeto Atividade:15.451.0040.2320.0000  

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00  

Fonte de Recurso: FPM, ICMS e outros recursos próprios 

 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado.  

15.2 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto 

no §1º, art. 65, Lei nº 8.666/93 e §2º, inciso II, art. 65, da Lei nº 9648/98.  

15.3 - Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não assinar o Contrato dentro de 02 (dois) 

dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e aceita 

pelo Secretário Municipal de Administração, ocorrerá caducidade do seu direito de vencedora, 

sujeitando-se às penalidades aludidas no capítulo VII deste Pregão.  
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15.4 – O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

15.5 - Ocorrendo à hipótese prevista no item 15.3, o objeto da presente licitação poderá ser 

adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as propostas 

apresentadas.  

15.6 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação relativa ao presente Edital.  

15.7 - Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o 

resultado da licitação submetido a Prefeita Municipal para o procedimento de homologação.  

15.8 - Conforme Art. 7º da Lei 10.520/2002 quem, convocado dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, 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 Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 

a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 

das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

15.09 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em 

aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus 

termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, 

apresentar falhas e irregularidades que o viciem.  

15.10 - Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas eventualmente suscitadas, relativas às 

orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas ao Município de Esperantina, 

por escrito, por intermédio do Pregoeiro.  

  

XVI – DOS ANEXOS  

16.1– Faz parte integrante obrigatória deste Edital os seguintes anexos:  

Anexo I – Memorial Descritivo  

Anexo II – Modelo Proposta Comercial  

Anexo IIII – Declaração de Preços  

Anexo IV – Carta de credenciamento  

Anexo V - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação;  

Anexo VI - Declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da CF/88;  

Anexo VII – Modelo de Enquadramento como enquadramento de ME ou EPP  

Anexo VIII – Modelo de Procuração  

Anexo IX – Minuta do Contrato 

Anexo X – Declaração de não Parentesco  

 

Esperantina, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Aquiles Lima Nascimento 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 
 

 

OBRA: PODA, ROÇO E REMOÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRADAS 

VICINAIS NA ZONA RURAL DE ESPERANTINA – PI 

 

 

 

 

 

 

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS -  ZONA RURAL – ESPERANTINA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERANTINA - PI 

MARÇO/2019 
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

O presente memorial refere-se à poda, roço, capinagem e remoção de material das estradas vicinais 

do Município de Esperantina, conforme relação de localidades constantes no anexo, e tem como 

objetivo estabelecer rotinas mínimas para execução de cada um desses trabalhos. 

 

1.1 PODA, ROÇO, CAPINAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS 

1.1.1. Corte de plantas ou galhos de árvores e arbustos; 

1.1.2. Uniformização do perfil das áreas; 

1.1.3. Alinhamento das margens das estradas, bem como das guias, calçadas, canaletas, etc, 

eventualmente existentes; 

1.1.4. Limpeza geral de área, logo após a execução dos serviços, abrangendo limpeza de arbustos, 

quando houver, coleta de galhos secos, poda, pedras, folhas e demais detritos; 

1.1.5. Remoção de todo material, resultante da limpeza geral, para locais aprovados pela fiscalização 

da Prefeitura Municipal de Esperantina; 

 

1.2. TALUDES 

1.2.1. Corte de galhos, árvores, arbusto, capim e gramas que impeçam a visibilidade dos transeuntes 

e motoristas; 

1.2.2. Limpeza geral de área, logo após a execução dos serviços, abrangendo limpeza de arbustos, 

quando houver, coleta de galhos secos, podas, pedras, folhas e demais detritos; 

1.2.3. Remoção de todo material, resultante da limpeza geral, para locais aprovados pela fiscalização 

da Supervisão de Limpeza Pública. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1. O início dos serviços só se dará após recebimento da Ordem de serviços, expedida pela 

Prefeitura Municipal; 

2.2. Caso os detritos oriundos desses serviços venham a obstruir eventual sistema de drenagem 

existente, a CONTRATADA deverá efetuar a desobstrução sem ônus para o Município; 

2.3 Todos os serviços de roço, capina, limpeza e remoção de materiais, para efeito de medição, 

somente serão considerados concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem 

resíduos decorrentes dos respectivos trabalhos; 

2.4 A obtenção de autorização junto aos órgãos competentes para todos os serviços decorrentes 

deste procedimento, principalmente no caso de árvores (podas, remoções, e outros) é de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

2.5 Os trabalhos deverão ser acompanhados permanentemente por um encarregado responsável da 

CONTRATADA, devendo ser executados de forma segura e sinalizada, podendo a fiscalização do 

Município, a qualquer momento, paralisar os serviços, caso haja alguma inobservância ou riscos 

quanto às condições de segurança.  

2.6 Todos os serviços deverão ser executados de forma a garantir a segurança, com a utilização de 

telas de proteção quando necessário, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, todo e 

qualquer dano que venha a causar às pessoas que estiverem trabalhando ou transitando nas 

imediações, bem como às construções locais e veículos, sem ônus para o Município de Esperantina; 

2.7 Todos os serviços devem ser executados em consonância com as prescrições, Normas Técnicas 

da ABNT, Decretos Municipais e Legislações específicas aos serviços; 

2.8 A medição dos serviços será efetuada com base na quantidade dos serviços executados no mês. 

 

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Termo de Referência é a execução de serviços de poda, roço, capina e limpeza das 

margens, acostamentos e taludes, das estradas vicinais do Município de Esperantina.  
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A CONTRATADA terá integral responsabilidade no levantamento e disponibilização de todos os 

recursos (pessoal, material, equipamentos, acessórios, utensílios e ferramentas) necessários e 

suficientes para garantir a boa execução dos serviços e para prosseguir até a sua conclusão, dentro 

da melhor técnica e sem interrupção. 

Durante a execução dos serviços, poderá a fiscalização exigir a remoção e substituição de qualquer 

equipamento que não atenda os requisitos de produção e qualidade, sendo considerado, por qualquer 

motivo, insatisfatório. 

Todos os equipamentos deverão estar em bom estado de conservação, devidamente identificados 

como prestadores de serviço do Município de Esperantina. 

O transporte de todo o material necessário à prestação do serviço, bem como seu acondicionamento 

e proteção será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá obedecer a legislação vigente. 

Quanto ao transporte do material, é de responsabilidade da CONTRATADA, o perfeito 

acondicionamento do material, devendo este ser sempre que necessário protegido por lona, 

evitando-se sujar as vias públicas, assim como respeitar a capacidade máxima de carga, em 

conformidade à legislação local. Quaisquer taxas, tais como pedágios e eventuais multas serão de 

total responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora 

não venha a causar danos às áreas circunvizinhas, por deslizamentos, erosão, etc. 

Todos os serviços de conservação de áreas, para efeito de medição, somente serão considerados 

concluídos, quando da área entregue completamente limpa, sem resíduos decorrentes dos 

respectivos trabalhos. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

O volume dos serviços tem por base o quilômetro das estradas vicinais, consideradas as duas 

margens das referidas estradas.  

Eventualmente, conforme as necessidades operacionais por meio da fiscalização do município, 

poderão ser solicitados outros locais para execução de serviços de roço, poda, capinagem e limpeza 

de materiais. 

Todos os preços unitários devem incluir os custos relativos a materiais, mão de obra, veículos e 

equipamentos, ferramentas, aparelhos e instrumentos, materiais de consumo, segurança e outros 

custos diretos e indiretos, de modo que nenhuma outra remuneração será devida a qualquer hipótese 

de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente 

relacionada com a prestação dos serviços. 

 

 

 

Esperantina, 11 de março de 2019. 

 

 

 

Gheymison Batista Pereira 

Engenheiro responsável 

CREA NACIONAL nº 191451275-8 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBJETO:  

 

 

ROÇO E DESMATAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 
 

ITEM FONTE DISCRIMINAÇÃO  UNID.   QUANT.  
 PREÇO  

 UNIT. 

(R$)    TOTAL (R$)  

1.0   
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
    

  

                 

-    

1.1 
SEINFRA 

- CE  
C0927 

Poda, roço e remoção 

de material das 

estradas vicinais do 

Município de 

Esperantina. 

 m²  120.000  
          

1,02  
122.400,00 

              

 CUSTO DOS SERVIÇOS SEM BDI:    

  

 R$ 122.400,00  

    

 VALOR DO BDI - 22,12%    

  

                      R$ 27.074,88  

       

 CUSTO DOS SERVIÇOS COM BDI:    
  

 R$ 149.474,88 

       

      

(Cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) 

       

Esperantina (PI), 11 de março de 2019. 

 

 

Gheymison Batista Pereira 

Engenheiro responsável 

CREA NACIONAL nº 191451275-8 
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 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

   

COMPOSIÇAO 

      

1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,00% 

1.1 Administração Central e Local 3,00% 

1.2 Seguros + Garantia 0,81% 

1.3 Riscos 0,97% 

1.5 Despesas Financeiras 0,59% 

     

2.0 TRIBUTOS 7,65% 

2.1 Pis 0,65% 

2.2 Cofins 3,00% 

2.3 ISS  4,00% 

     

3.0 LUCRO 7,00% 

3.1 Lucro 7,00% 

     

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 22,12% 

   

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser 

feito da seguinte maneira: 

   

 

 
 

  

AC  →  Administração Central  

S  →  Seguro  

R    →  Riscos   

G     →  Garantia  

DF    →  Despesas Financeiras  

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração  

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)  

   

 

  

Esperantina (PI), 11 de março de 

2019.     

 

 

Gheymison Batista Pereira 

Engenheiro responsável 

CREA NACIONAL nº 191451275-8 
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ANEXO II 

 MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO:   

PROPOSTA DE PREÇO  
Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação dos serviços de poda, roço e 

remoção de materiais de estradas vicinais da zona rural no Esperantina –PI, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).  

A EMPRESA _______________ inscrita no CNPJ sob nº ___________, neste ato representada 

pelo(a) senhor(a) ___________________, portador(a) do RG nº __________, apresenta nossa 

proposta de preços conforme planilha abaixo:   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM   DESCRIÇÃO UND QUANT 
PREÇO 

UNIT 

PREÇO 

TOTAL 

1.       

TOTAL:  

  

1. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.   

2. No(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: 

impostos, taxas, fretes, seguros e etc.   

3. O Prazo de entrega do produto/serviço, conforme de Ordem de Serviço.   

4. A conta bancária da empresa é no Banco _____________, Nº ________, Agência 

_______, e o nosso telefone para contato é __________, fax _________ e e-mail __________.  

5. Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.   

Atenciosamente,   

Local/UF, ** de ******* de 2019.   

*********************************   

Diretor ou representante legal – RG/CPF  

ATENÇÃO: Este modelo de proposta é meramente ilustrativo, para facilitar a 

compreensão e o julgamento do Pregoeiro e da equipe de apoio. A proposta apresentada 

fora do padrão sugerido não será desclassificada, mas deverá conter todas as informações 

pedidas no edital.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746, Centro 

CEP: 64.180-00 Esperantina-PI 

      

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE PREÇOS  

 À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO: 

  

Prezado Senhor,  

  

A empresa ______, inscrita no CNPJ sob o Nº _______, neste ato representado por ______ 

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao 

disposto no Pregão Presencial xx/2019, que tem como objeto a Contratação de Empresa 

especializada para prestação dos serviços de poda, roço e remoção de materiais de estradas 

vicinais da zona rural no Esperantina –PI, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que os 

preços apresentados e os lances que vier a formular não são preços inexequíveis ou 

superfaturados estando em consonância com o mercado.  

  

Atenciosamente.     

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

  

ANEXO IV – CREDENCIAMENTO 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO: 
  

Prezado Senhor,  

  

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 Esperantina em licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0##/20##cujo 

objeto é o Contratação de Empresa especializada para prestação dos serviços de poda, roço e 

remoção de materiais de estradas vicinais da zona rural no Esperantina –PI, através da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I, 

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.  

  

Atenciosamente,  

_________________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO A 

HABILITAÇÃO 

  

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO: 

  

Prezado Senhor,  

  

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº __________________, 

neste ato representada por __________________________ (qualificação: nacionalidade, 

estado civil, cargo ocupado na empresa, RG), em atendimento ao disposto no Pregão presencial 

xx/2019, que tem como objeto a Contratação de Empresa especializada para prestação dos 

serviços de poda, roço e remoção de materiais de estradas vicinais da zona rural no Esperantina 

–PI, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da 

mesma na presente licitação.  

  

Atenciosamente.    

NOME 

Representante Legal da Licitante 

 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7, 

XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO: 

  

Prezado Senhor,  

  

A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob o Nº _________, neste ato representada 

por _____________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na 

empresa), em atendimento ao disposto no Pregão Presencial xx/2019 e no inciso V do art. 27 

da Lei 8666/93, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não emprega menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menor de dezesseis 

anos.  

  

Atenciosamente, 

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENTA PORTE 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO: 

  

A empresa....................., inscrita no CNPJ nº ................., por intermédio do seu representante 

legal, Sr(a). ............................, CPF nº ........................, Carteira de Identidade nº ..................., 

declara, para fins de participação na Licitação acima, sob as penas da lei, que é considerada:  

( ) Microempresa, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;  

( ) Empresa de pequeno porte, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º 

da Lei Complementar 123/2006.  

Caso seja declarada vencedora do certame, promoveremos a regularização de eventuais defeitos 

ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal. Obs. 

Anexar esta documentação junto com os documentos de habilitação, para efeitos de se 

beneficiar do regime diferenciado previsto na Lei 123/2006.  

   

Atenciosamente,  

  

NOME 

Representante legal da empresa 

 

 

ANEXO VIII – MODELO DE PROCURAÇÃO  
  

OUTORGANTE: (qualificação da empresa e do representante legal que assinará a procuração 

em seu nome – nome, endereço, razão social, etc).  

  

OUTORGADO: (representante devidamente qualificado)  

  

OBJETO: Representar a Outorgante no Processo Licitatório n.º 009/2016 promovido pela  

Prefeitura Municipal de Esperantina, através de sua Comissão Permanente de Licitação.  

  

PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura 

de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, 

formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de recurso e assinar todos os atos 

e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.  

  

Atenciosamente,   

  

NOME 

Representante legal da empresa 
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ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO 

  

PROCESSO Nº xxx/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019 

 CONTRATO N.º xxx/2019  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE PODA, ROÇO E REMOÇÃO 

DE MATERIAIS DE ESTRADAS VICINAIS 

DA ZONA RURAL NO ESPERANTINA –PI, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ESPERANTINA, E O 

EMPRESA  

...............................................................   

  

Aos  ... dias do mês de..........do ano de 2019, de um lado o MUNICÍPIO DE 

ESPERANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, , CNPJ Nº 

...................................., com endereço na Rua ......................., nº ..........., bairro 

......................., ESPERANTINA - Piauí, representada pelo(a) Exmo(ª) Sr.(ª) Prefeito 

Municipal ................., ............, ......., RG nº ..............................., CPF nº 

..............................., residente e domiciliada na Rua ............................, nº ............, bairro 

......................, ESPERANTINA  – PI doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 

lado a Empresa................., CNPJ Nº................, com sede à 

Rua.............Nº..........,bairro............, representada por........................, brasileiro,.............., 

portador do RG Nº................., CPF Nº..............., residente e domiciliado à....................., 

doravante denominada CONTRATADA, firmam o Contratação de Empresa especializada 

para prestação dos serviços de poda, roço e remoção de materiais de estradas vicinais da 

zona rural no Esperantina –PI, discriminados no Termo de Referência. Na forma disposta 

na Cláusula Primeira deste Contrato, fundamentado no art.23, Inciso I, alínea “a” e demais 

disposições contidas na Lei 8.666/93, 10.520/02, com as modificações posteriores e de 

acordo com as cláusulas seguintes: 

 

2.1 – DO OBJETO  

2.1.1 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para 

prestação dos serviços de poda, roço e remoção de materiais de estradas vicinais da zona 

rural no Esperantina –PI.  

2.1.3 - As propostas aprovadas e em conformidade com os Anexo do edital, integram o 

presente instrumento para todos os fins como se nele estivessem escritos.  

  

2.2 – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO  

2.2.1 - Os serviços de roço de estradas vicinais serão prestados de conformidade com o 

Edital do Processo Licitatório XXX/2019 – Pregão Presencial XX/2019 e seus respectivos 

anexos, que integram o presente instrumento para todos os fins como se nele estivessem 

escritos.  

  

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE 

PAGAMENTO.  
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3.1- DO PRAZO  

3.1.1 – DA VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO  

O presente contrato possui a vigência de até 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, nos termos da Lei 

8.666/93  

3.1.2 – O Prazo de execução dos serviços de 05 (cinco) dias, conforme cronograma físico 

financeiro a contar da ordem de serviço.  

  

3.2 - DO VALOR  

3.2.1 – O valor do contrato ora licitados será de R$ **** (************************).  

3.2.2 - Sobre o valor do contrato não incidirão juros ou correção monetária, garantida, no 

entanto, a manutenção da equação econômico-financeira original, nos termos da planilha 

apresentada juntamente com a Proposta, com fundamento na alínea “d”, inciso II do art. 65, da 

Lei 8.666/93.  

  

3.3 - DA FORMA DE PAGAMENTO   

3.3.1 -  O pagamento será efetuado até o 30 (trinta) dia subseqüente ao da prestação efetiva dos 

serviços, emitida a nota fiscal e boletim de medição, devidamente atestado pela Secretaria de 

Infraestrutura.  

3.3.2 - Ocorrendo de caírem em dia que não haja expediente no Município de Esperantina (MG), 

as datas de pagamentos serão transferidas para o primeiro dia útil imediatamente subseqüente.  

  

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente Contrato correrão por conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias:   

 Fonte de Recurso 

Unidade orçamentária: 02.10.00 

Projeto Atividade:15.451.0040.2320.0000  

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00  

Fonte de Recurso: FPM, ICMS e outros recursos próprios 

 

 CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

5.1 - Caberá à Contratada:  

5.1.1 – Responsabilizar-se-á pela prestação de todos os serviços especificados no presente 

contrato, na forma e nas condições determinadas pela Administração Municipal.  

5.1.2 - Responsabilizar-se-á por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal 

de sua contratação necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à 

legislação trabalhista e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente 

contrato.  

5.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à 

contratante ou a terceiros.  

5.1.4 – Iniciar os trabalhos até 72 horas após a “ORDEM DE SERVIÇO”  

5.1.5 – Responsabilizar-se por qualquer falha ocorrida prestação dos serviços ora contratados  

  

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

6.1 – Caberá ao Contratante:  

6.1.1 - Fiscalizar a execução;  
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6.1.2 – Efetuar o pagamento à Contratada no prazo e forma estipulados neste contrato, mediante 

a entrega da Nota Fiscal/Fatura pela licitante e boletim de medição, de conformidade com as 

autorizações expedidas pelo Executivo Municipal.   

  

CLÁUSULA VII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES  

7.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos serviços, objeto 

deste contrato, poderá ser determinada pelo contratante mediante assinatura de Termos 

Aditivos, observadas as normas legais vigentes.  

7.2 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração, quando 

necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 com as devidas 

justificativas.  

  

CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

8.1 - Compete a Secretaria Municipal de Infraestrutura ou pessoa indicada para este fim, expedir 

as autorizações de serviço ao contratado.  

8.2 - A fiscalização do presente contrato ficará a cargo dos Secretários de Infraestrutura.  

8.3 - Compete ao Departamento de Obras, receber e atestar as faturas (Notas Fiscais) 

acompanhadas dos boletins de medição e demais documentos relativos ao presente objeto.  

  

CLÁUSULA IX - DA RESCISÃO  

9.1 - A rescisão do presente contrato poderá ser:  

9.1.1 - determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o 

contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII, parágrafo único da Lei 

8.666/93;  

9.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a   termo no   processo  de licitação,  desde 

que haja conveniência para a Administração;  

9.1.3 - judicial, nos termos da legislação.  

9.2 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à contratada até que se 

apurem eventuais perdas e danos.  

9.3 - Ocorrendo à rescisão, à Contratada caberá receber o valor dos serviços prestados até a data 

da rescisão, observadas as disposições do item anterior (9.2).   

  

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES  

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a 

inadimplência da Contratada, ficando a mesma, garantido o contraditório e a ampla defesa, 

sujeita às seguintes penalidades:  

I - Advertência;  

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo 

Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV;  

III - Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Esperantina 

pelo prazo de 02 (dois) anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na 

forma prevista no inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério 

Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida Lei, salvo 

superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município.  

10.2 - Na hipótese de o contratado se recusar a assinar o contrato ou não executá-lo nas 

condições estabelecidas, se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei.  
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10.3 - Pelo atraso injustificado da prestação dos serviços será aplicada multa de 0,5% (cinco 

décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor dos bens, bem como a multa 

prevista no item acima.  

10.4 - As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que o 

contratado tiver em razão da presente licitação.  

  

CLÁUSULA XI - DO FORO  

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Esperantina para dirimir quaisquer dúvidas referentes 

a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.   

 

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, 

na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito.  

 

ESPERANTINA, .........de..............de 20XX. 

___________________________________________ 

CONTRATANTE 

___________________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª__________________________________________     

2ª________________________________________ 
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

(nome da empresa) __________, inscrita no CNPJ sob o n° ________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr (a) ________________, portador (a) da Carteira de identidade n° 

____________________ e do CPF n° ____________, DECLARA que: 

1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político 

do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.  

 

 

( cidade)____,______ de ____ de _________.  

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


