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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 

 

OBJETO – O objeto da presente licitação Contratação de empresa especializada no 

processamento eletrônico, impressão e envelopamento das cartas de notificação da atuação e 

penalidades, referente às infrações de trânsito municipal no município de Esperantina, 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 SRP Nº 17/2019, 

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

Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às 10h30min do dia 25/04/2019 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 036/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0172019 

 

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 no processamento eletrônico, impressão e 

envelopamento das cartas de notificação da atuação e penalidades, referente às infrações de 

trânsito municipal no município de Esperantina, 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: 25/04/2019  

HORÁRIO: 10:30 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. 

  

CAPÍTULO I – DO OBJETO:  

1.1– Esta licitação tem por objeto “Contratação de empresa especializada no processamento 

eletrônico, impressão e envelopamento das cartas de notificação da atuação e penalidades, 

referente às infrações de trânsito municipal no município de Esperantina.  

1.2 – SÃO ANEXOS DESTE EDITAL:  
Anexo I – Especificação e quantidades dos itens objeto da licitação;  

Anexo II – Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (a ser 

entregue fora dos envelopes, quando do credenciamento);  

Anexo III – Declaração de que não Emprega Menor;  

Anexo IV – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; e  

Anexo V - Declaração de inexistência de fato impeditivo; 

Anexo VI – Minuta do Contrato.  

O objeto desta licitação, conforme ANEXO I, Tipo: menor preço Global, com vigência de 12 

(doze) meses nos termos deste Edital e de seus Anexos, está em conformidade com as 

disposições da Lei nº 10.520/02, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e 8.883/1994. 

Impugnações ao edital e recursos, caso interpostos, deverão ser apresentados por escrito, junto 

ao Protocolo da Prefeitura, situada na Rua Vereador Ramos, nº 746, Centro, Esperantina - PI -

PI, e enviados posteriormente ao Setor de Licitações. Não serão aceitos se remetidos via fax, 

correio ou e-mail. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos ao Setor de Licitações, por 

escrito, via Protocolo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira da 08:00 às 13:00 horas.  
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Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele 

que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão.  

Cabe o Pregoeiro decidir sobre a petição e responder aos esclarecimentos que por ventura sejam 

apresentados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.   

Acolhida à petição contra o Edital, caso acarrete na mudança que afetará a confecção de 

Proposta de todos os licitantes será designada nova data para a realização do certame.  

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar de processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

Na fluência dos prazos para interposição de impugnação, o processo ficará na Diretoria de 

Licitação, onde as licitantes poderão ter vista dos autos, na forma do Art. 109 §5º, da Lei 

8.666/93.  

As impugnações interpostas fora do prazo serão consideradas intempestivas.  

A decisão a respeito da Petição impetrada pelo Impugnante será comunicada via e-mail, e 

afixada no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Esperantina - PI e ficará disponível 

aos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitações até a data de abertura dos 

envelopes.  

  

CAPÍTULO II - DA PARTICIPAÇÃO  
2.1 – – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao 

ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, que preencherem 

as condições de credenciamento e habilitação, disposto neste Edital.   

2.2 – Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 

credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, sob 

coordenação do Pregoeiro.  

  

CAPÍTULO III – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO  
3.1 Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais 

das seguintes situações:  

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual,  

Municipal ou do Distrito Federal;  

b) Estejam sob regime de concordata ou falência;  

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações;  

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação;  

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente;  

f) tenham funcionário ou membro servidor da Prefeitura Municipal de Esperantina - PI;  

g) Pessoas físicas, mesmo que em grupo.  

    

CAPÍTULO IV – DO CREDENCIAMENTO  
4.1 – 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, no qual estejam expressos 

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

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, 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.   
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4.2- Em ambos os casos deverão ser apresentados documentação pessoal do(s) sócio(s), 

diretor(es) ou que esteja(m) investido(s) na Administração da empresa: RG (C.I), CPF/MF e/ou 

Carteira de Identidade Profissional e/ou C.N.H. sendo vedado qualquer outro.   

4.3- Para as empresas que se enquadram e pretenderem se utilizarem dos benefícios previstos 

na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar em separado, no ato 

da entrega dos envelopes exigidos na licitação, declaração assinada pelo representante legal da 

empresa, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, visando ao exercício da preferência prevista no citado diploma legal, que poderá ser feita 

de acordo com o modelo estabelecido no neste Edital (assinada pelo contador responsável e 

pelo (a)(s) representante da Empresa), juntamente com esta, apresentar obrigatoriamente 

também Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado com prazo de emissão de até 90 

(noventa) dias comprobatório de seu enquadramento como ME ou EPP. Os 

(Microempreendedores Individuais ficam dispensados dessa certidão).   

4.4- Apresentar CNPJ com atividade principal ou secundária compatível com o objeto 

licitado;  

4.5 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.  

4.6 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada.   

4.7 – O não credenciamento equivale à renúncia, por parte do licitante, ao direito de 

apresentar lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, não 

implicando na sua desclassificação.  

4.8 – Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, 

deverão ser entregues ou encaminhados ao setor responsável pela licitação em envelopes 

separados.  

4.9 – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão o Pregoeiro, a declaração 

de pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta 

de preço e o envelope nº 02 – habilitação.  

4.10 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, não 

cabe a desistência da proposta. 

4.11 Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento 

como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas 

como tais e que assim declararem na proposta de preços para obter os benefícios da Lei 

Municipal nº 1.095/2009 e da Lei Complementar 123/2006) e com data de expedição não 

superior a 120 (cento e vinte) dias da realização do Pregão  

 

  

CAPÍTULO V – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
5.1. As Proponentes deverão entregar o envelope proposta e o de documentação, 

devidamente fechados de forma indevassável e vistados no fecho.  

5.2. O(s) licitante(s) que optar(em) pelo envio via correio de sua documentação, salienta-se 

que a mesma deverá alcançar o local a ser realizada a sessão até o início da Fase de 

Credenciamento. Caso em que, a documentação acima estipulada e a Declaração (Anexo II – 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação), nos termos do art. 4º. Inciso 

VII da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 deverá ser enviada dentro de envelope próprio 

(sobrecarta), separados dos envelopes de Proposta e Habilitação, aos cuidados do Pregoeiro, 

sob pena de desclassificação. (Obs.: Os licitantes devem incluir em um envelope maior todos 
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os 03 (três) envelopes, quais sejam o de credenciamento, Proposta e Habilitação, para que não 

sejam separados durante a recepção dos mesmos).  

5.3 – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo II deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. Os 

casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro no momento da sessão, com registro da 

ocorrência em ata.  

5.3.1 – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo 

procurador caso este tenha outorga para tal.  

5.4 – 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  

ESPERANTINA - PI  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XX/2019  

ABERTURA DIA XX DE XXXXX DE 2019 

AS XXHXXMIN 

ENVELOPE Nº 02  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  

ESPERANTINA - PI  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XXX/2019  

ABERTURA DIA XX DE XXXXX DE 2019 

AS XXHXXMIN  

  

5.5 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas 

numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e 

assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado.  

5.6 – A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue 

obrigatoriamente em 01 (uma) via e, também, deverá ser apresentada em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93.  

 

CAPÍTULO VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA  
6.1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:   

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal;   

b) Número do Pregão;   

c) Descrição do objeto da presente licitação, com especificação em conformidade com as 

do Anexo I deste Edital;   

d) Preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, 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 o fornecimento do objeto da presente licitação;   

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, assegurado o direito de 

revisão e atualização na forma legal.  

f) Para o preço unitário, serão aceitas somente 02 (duas) casas decimais após a vírgula.  

g) As propostas deveram conter a assinatura do representante legal da licitante, se possível 

carimbo com nome.  

6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.   

6.3 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço 

por extenso.  
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6.4 - A falta da rubrica na proposta, CNPJ e/ou endereço completo, poderão ser sanadas na 

própria sessão pelo Representante Legal ou procurador da licitante, desde que tenha poderes 

para este fim ficando na sessão de abertura lavrada em ata todos os atos.  

6.5 - Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pelo Pregoeiro que 

desclassificará a mesma, salvo em situações previstas na Lei nº 10.520 e a Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos nº 8.666/93 e suas posteriores Alterações.  

6.6 – A empresa deverá fornecer como parte da proposta:  

6.6.1 – Declaração de que o fornecedor do objeto conhece e aceita a todas as regras contidas 

neste Edital. 

 

7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 

7.1 JURÍDICA:  
a) Para Empresa Individual: Registro Comercial;  

b) Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e 

alterações subsequentes, devidamente registrados, de eleição de seus administradores, em 

exercício;  

c) Para Sociedade por Ações: Inscrição do ato constitutivo e alterações, acompanhado de 

documentos;  

d) Para Sociedade Civil: Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas 

jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  

e) Declaração, assinada por quem de direito, de que, em cumprimento ao estabelecido no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, 

publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do Decreto n.º 

3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos.  

   

7.2 – DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
a) A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:  

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

c) 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;  

d) 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.  

e) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual  

f) Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade.  

g) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade  

h) Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal.  

i) Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade  

j) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 6.2.1.6 

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. 

l) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT. 
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7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA   
a) Atestado de Capacidade Técnica: de 01 (um) ou mais clientes, fornecida por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove a execução pela empresa participante, pelos seus 

funcionários ou pelos seus sócios, de serviços compatíveis com o objeto licitado.   

  

7.4 – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA:  
a) Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial, expedida no 

domicílio da pessoa física.   

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

devidamente chancelado pela Junta Comercial e com o selo do CRC ou a DHP e termo de 

abertura e encerramento do balanço e certidão de regularidade profissional do contador, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.   

  

7.5 – OUTROS DOCUMENTOS:  
a) Alvará de licença de funcionamento;  

 

7.6 OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal ou 

pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência de fato impeditiva 

para licitar ou contratar com a Administração;  

7.7 A documentação necessária à habilitação dos licitantes deverá ser entregue 

obrigatoriamente em 01 (uma) via e somente em cópias devidamente autenticadas por cartório 

competente, onde será conferido na sessão, ou documentos autenticados por algum membro 

da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do artigo 32 da lei nº 8.666/93.  

7.8 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, reserva-se ao direito de conferir as informações de que 

trata o atestado e as declarações referidos nos subitens acima, não se isentando o licitante da 

responsabilidade pela fidelidade das informações neles contidas. 

7.9 O atestado mencionado no subitem acima deverá conter elementos suficientes que permitam 

a análise por parte do setor técnico da Prefeitura Municipal de Esperantina - PI e da Comissão 

de Licitação.  

  

7.10 Os documentos emitidos pela internet, necessitam ser autenticados, sendo sua validade 

verificada pela Comissão de Licitações quando da análise da documentação, não se 

responsabilizando pela indisponibilidade de acesso no momento da sessão.   

7.11 - Não será admitido o protocolo de envelopes com lacre rompido ou com indícios de 

adulteração.  

7.12 - A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará na 

automática INABILITAÇÃO do licitante.  

  

CAPÍTULO VIII- DO ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006   

8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

deverão apresentar, obrigatoriamente, documento hábil a comprovar a situação de 

microempresa ou empresa de pequeno porte da declarante. A não apresentação de documento 

hábil para comprovar a situação de microempresa ou empresa de pequeno porte na fase 
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habilitatória, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, de tratamento 

diferenciado e favorecido para este certame.   

8.2 Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 43, da Lei 

Complementar nº 123/2006, 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.    

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 

Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.    

§ 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, 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.    

8.3. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no 

artigo terceiro da referida Lei.   

  

CAPÍTULO IX– DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
9.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias contadas da data constante do 

documento, salvo aqueles que tiverem prazo indeterminado.   

9.2 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos observados, depois de analisada pelo pregoeiro, o 

proponente poderá ser inabilitado.  

9.3 Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou 

todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.  

  

9.4 – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 

aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos.  

9.5 – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.  

  

CAPÍTULO X – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:  

10.1 – No horário e local indicados 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 ao Pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo II 

do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.  

10.3 – Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o Pregoeiro procederá à 

verificação da conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, 

sendo desclassificadas as propostas:  

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, o que, 

para tal verificação, o Pregoeiro poderá contar com assessoria técnica;  
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b) Que contenham preço manifestamente inexeqüível, assim considerado aqueles que não 

venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os 

custos dos serviços são coerentes com os de mercado.   

10.3.1 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, ou todos os documentos de 

habilitação, o Pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá uma nova data com prazo não 

superior a 08 (oito) dias úteis para o recebimento de novas propostas, conforme Artigo 48 da 

Lei 8.666/93.   

10.4- No julgamento das propostas adotar-se-ão os critérios objetivos, levando-se sempre em 

consideração o fator MENOR PREÇO.  

10.5- No exame e qualificação do menor preço serão consideradas as circunstâncias de que 

resulte vantagens para Administração.  

10.6- O preço escolhido será justificadamente o que melhor oferecer vantagens aos cofres 

públicos e a conveniência, ou o que melhor satisfazer ao interesse público e a conveniência da 

Administração prevalecendo em princípio à proposta de preço mínimo objetivamente 

qualificável.  

10.7- Não serão aceitas propostas de preços incompatíveis com aquele praticados por Órgãos 

ou Entidades da Administração Pública, precedidos de ampla pesquisa de mercado.  

10.8 – As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios:  

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela.   

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).  

c) No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes.  

10.9 – Se dentre as propostas apresentadas inicialmente por escrito, houver empate, o Pregoeiro 

procederá o sorteio na forma do parágrafo 2º do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual 

dos licitantes empatados deve oferecer o lance primeiro.  

10.6 – O Pregoeiro poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros ou 

percentagem de redução sobre o menor preço (margem de lance).  

10.7 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais 

em ordem decrescente de valor.   

10.8 – A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 

na exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado 

para efeito de ordenação dos próximos lances.  

10.9 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances.  

10.10 – O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem os 

licitantes para ofertarem seus lances orais.  

10.11 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances ou conforme determinar o Pregoeiro no momento da 

sessão.   

10.12 – Não poderá haver desistências dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente as penalidades previstas no edital.  

10.13 – Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas 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 e aceito pelo Pregoeiro.   

10.14 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir 

ainda mais o preço.   
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10.15 – Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito.   

10.15.1 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços 

unitários do serviço, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a 

ser definido pela mesma.  

10.16 – Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o 

envelope contendo os documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os 

demais itens.  

10.17 – A verificação das certidões emitidas via internet será certificada pelo Pregoeiro e 

deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, 

quando for o caso, exceto por impossibilidade devidamente justificada.   

10.17.2 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação.  

10.18 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 

autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 

autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) 

vencedor(es).   

10.19 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será(ao) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.   

10.20 – Será advertido pelo Pregoeiro o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento 

da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na 

conduta faltosa.   

  

CAPÍTULO XI – DO RECURSO  
11.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (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.  

11.2 As razões dos recursos administrativos deverão ser encaminhada, por escrito e 

protocolizado para a Diretoria de Licitações e Contratos Administrativo, no horário de 08h às 

13h de segunda a sexta feira, devendo as contrarrazões ser protocolizada da mesma forma que 

as razões do recurso, no endereço constante neste edital.   

11.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.   

11.4. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente.   

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

aproveitamento.   

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

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.   

11.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.   

11.6 – A adjudicação será feita menor preço GLOBAL.   

11.7. A homologação do procedimento licitatório não obriga a Administração à 

contratação/contratação do objeto licitado.   
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CAPÍTULO XII - DA DELIDERAÇÂO  
12.1- Concluídos os trabalhos, o Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à 

apreciação da Autoridade Superior, para expedição e publicação do ato homologatório e de 

adjudicação.  

  

CAPÍTULO XIII - DO CONTRATO E DO PAGAMENTO  

13.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, 

cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório.  

13.2- Decorrido sessenta (60) dias da data da apresentação das propostas, sem a comunicação 

para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

13.3 – A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

homologação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Esperantina - PI, para assinar o 

contrato.   

13.4 – Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a 

assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova 

sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.  

13.4.1 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados 

da divulgação do aviso.  

13.4.2 – A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Quadro de Avisos da Prefeitura 

Municipal de Esperantina - PI.  

13.5- O contrato terá prazo até 12 (doze) meses, a partir da Ordem de Serviço de início das 

atividades.  

13.6- O contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no Art. 65 da Lei n.  

8.666/93, sempre através do Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.  

  

13.7 – A contratação será celebrada com duração até 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do contrato, ou ao término do fornecimento total dos itens cotados, prevalecendo o 

que ocorrer primeiro.   

13.8- O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme a natureza dos 

mesmos e após os descontos fiscais e previdenciários de acordo com a Legislação pertinente:  

13.9 – O pagamento será efetuado após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente 

atestada, pela autoridade competente, após a entrega dos serviços, sendo esta condição 

imprescindível para o pagamento.  

13.10 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

CAPÍTULO XIV- DA RESCISÂO 
14.1- A rescisão unilateral do contrato por parte da Administração terá lugar de pleno direito, 

independentemente de provocação judicial ou extrajudicial, quando a pessoa jurídica ou física 

adjudicatária:  

a) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos;  

b) Atrasar injustificadamente a prestação do serviço;  

c) Falir ou dissolver-se;  

d) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a 

expressa anuência da Administração Pública;  

e) Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação a Administração;  



  ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746, Centro 

CEP: 64.180-00 Esperantina-PI 
 

      

f) Desatender as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, bem como a de seus superiores;  

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução § 1º do art. 67 da Lei n 8.666/93 e 

suas alterações posteriores;  

h) A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato.  

  

CAPÍTULO XV - DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS  

15.1- O atraso na execução do serviço sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 

estabelecida a seguir:  

a) 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia e;  

b) 2% (dois por cento) após ultrapassado o prazo constante da alínea anterior.  

15.2- As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão 

descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, quando for o caso, 

cobradas judicialmente.  

15.3- Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá aplicar as 

seguintes sanções:  

a) Advertência;  

b) Multa de 10 (dez) calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas 

fielmente as condições pactuadas:  

c) Suspenção temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a  

Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

  

15.4- As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior, poderão ser aplicadas 

conjuntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 

(dez) dias úteis.  

15.5- Ocorrendo a inexecução total ou parcial do avançado, reserva-se ao Órgão contratante 

o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de 

classificação.  

15.6 - A segunda adjudicatária, em ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às 

mesmas condições estabelecidas neste Edital.  

15.7- A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal.  

15.8 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou sem 

validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação, ficará impedida 

de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por um prazo não inferior a 2 (dois) anos;  

  

CAPÍTULO XVI – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA E 

DO RECEBIMENTO DO OBJETO.  
16.1 – Os serviços serão realizados parceladamente, até que seja atingida a quantidade total 

especificada, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente, 

sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no contrato e deverão ser feitas 

na sede da Prefeitura contratante.  

16.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação 

expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a 

identificação da Contratada, a especificação do objeto, as quantidades, datas e horários e 

endereço de entrega.   
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16.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem 

a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e 

correio eletrônico.   

16.4 – Os serviços deverão ser entregues no prazo estipulado pela contratante, contados a 

partir do recebimento da respectiva requisição.  

16.5 – Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro dos 

limites legais, a critério do Contratante, estima-se até 12 (doze) meses contados da data da 

assinatura do contrato, o prazo para entrega total do objeto licitado.   

16.6 – O objeto desta licitação será entregue na sede do Secretaria de Infraestrutura, 

conforme as especificações constantes deste edital, no horário de 8:00hs às 13:00hs, no 

endereço especificado no preâmbulo deste edital.  

16.7 – A Empresa vencedora ficará obrigada a refazer, imediatamente, o serviço que vier a 

ser recusado, sem nenhum ônus para a Prefeitura Municipal de Esperantina - PI.  

16.8 – Correrão por conta da contratada todas as despesas de tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria prestação dos serviços.   

  

CAPITULO XVII– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

17.1 – SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes da presente licitação.  

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos serviços objeto desta licitação.  

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do 

serviço, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.  

d) Providenciar o pagamento à CONTRATADA, no devido prazo fixado neste edital.  

  

CAPITULO XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
18.1 – A CONTRATADA OBRIGA-SE A:  

a) Entregar os serviços estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, 

nas parcelas, prazos e quantitativos requeridos pela Administração.  

b) Proceder à troca de todo e qualquer serviço que, por ocasião da conferência deste, for 

constatado a não conformidade com as especificações.  

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em 

relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

CAPITULO XIX - FONTE DOS RECURSOS  
19.1 – Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do orçamento geral 

do município exercício  

 

CAPITULO XX – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO  
20.1 – O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando à recomposição de preços, 

vigorará com a manutenção do percentual entre o preço do serviço fornecido com custas 

adquirida pela empresa junto ao seu fornecedor e o ofertado para a Prefeitura Municipal de 

Esperantina - PI na época da licitação, não podendo em hipótese alguma ser cobrado preço 

superior ao praticado pela empresa ao público em geral;  

20.2 – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro desta 

Prefeitura  

Municipal, quando da entrega da fatura do fornecimento, caso seja requerido pela empresa;  

20.3 – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra 

do serviço junto ao seu fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado a Prefeitura 

Municipal de Esperantina - PI está de acordo com o percentual da proposta apresentada.  
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20.4 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, 

este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte.  

20.5 – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser 

repassados integralmente a Prefeitura Municipal de Esperantina - PI.  

  

CAPÍTULO XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
21.1. Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato Administrativo, oriundo deste Edital 

será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento 

ou não do pedido.   

21.2. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório 

desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração 

pública.   

21.3. A Prefeitura Municipal de Esperantina - PI fica reservado o direito de revogar a 

presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação, de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

  

21.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.   

21.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da 

contratação.   

21.6 A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do 

Edital e do Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.   

21.7 É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na 

forma do art. 43 § 3º da Lei nº 8.666/93, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar no ato da sessão pública.   

21.8. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a 

serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 

consecução do fim desta licitação, sem prejuízo da Ata final.   

21.8.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata.   

21.8.2. Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para abertura 

dos envelopes “Documentação” na mesma sessão; em face do exame das propostas com as 

exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem 

dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a 

continuação dar-se-á em sessão a ser convocada pelo Pregoeiro.   

21.9. O resultado final desta licitação será divulgado no Diário Oficial.   

21.10. Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação serão solucionados 

pelo Pregoeiro, sempre na presença dos representantes das empresas envolvidas.   

21.11 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.   

21.12 - Todas as declarações da presente licitação deverão estar em conformidade com edital 

sob pena de desclassificação e inabilitação.  

21.13 - Caso o proponente deixe de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no 

presente edital o mesmo será desclassificado automaticamente do processo licitatório sem 

danos para o Município.   
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21.14. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo que a proposta de preços deverá está assinada 

pelo sócio administrador ou quem tiver poderes para tal fim. Após esta análise será 

desclassificadas as propostas cujo objeto e as exigências não atendam as especificações, prazos 

e condições fixados no Edital.  

21.15. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Comarca da Cidade de Esperantina, excluído que 

fica quaisquer outros por mais privilegiado que seja.   

  

Esperantina - PI (PI), 09 de Abril de 2019.  

 

 

 

________________________________ 

Aquiles Lima Nascimento 

Pregoeiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

Rua Vereador Ramos, 746, Centro 

CEP: 64.180-00 Esperantina-PI 
 

      

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

01. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada no processamento eletrônico, impressão e envelopamento 

das cartas de notificação da atuação e penalidades, referente às infrações de trânsito municipal. 

02. DA JUSTIFICATIVA  

Cabe ao órgão municipal de transito o poder de fiscalizar o trânsito em vias terrestres, autuar e 

aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, 

por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas, no exercício regular do poder 

de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo 

iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de 

uso de vagas reservadas em estacionamentos, conforme disposto no Código de Trânsito 

Brasileiro e suas alterações, adendo à integração com o Sistema de Notificação Eletrônica- 

SNE. 

03. DO AMPARO LEGAL. 

O presente Termo de Referência encontra-se consubstanciado na Lei n° 10.520/2002, na Lei n° 

8.666/1993 e suas alterações. 

04. DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO UNID 

QUA

NT 

VALOR R$ 

UNI

T 
TOTAL 

01 

Processamento e confecção de carta de notificação da 

atuação e penalidades referente às infrações de trânsito 

municipal, contendo rótulos de endereçamento 

automatizadas dos Correios, código de barra (padrão 

FEBRABAN), em papel sulfite 75g aberto A4, fechado 

99x210mm, com 2 dobras fechamento e picote lateral. 

 

Carta 
12.00

0 
1,10 13.200,00 

Valor Total Estimado é de R$ 13.200,00 (Treze mil e duzentos reais). 

 

05. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue: 

 

 

PROJETO/ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE DE RECURSO 

2320 3.3.90.39 FPM,ICMS,PRÓPRIOS 
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06. DO PRAZO DE ENTREGA  

6.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar 

prorrogação de prazo, e este serem aceito pela CONTRATANTE; 

6.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de 

Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de 

fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas. 

07. DA GARANTIA  

A contratada obriga-se a garantir os serviços executados pelo prazo de 90 (noventa) dias, contra 

defeitos, vícios ou falhas de execução, comprometendo-se a adotar as medidas corretivas 

pertinentes. 

08. DO LOCAL DE ENTREGA  

8.1. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) na Sede da Prefeitura Municipal de Esperantina, 

em dia e horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Autorização de 

Fornecimento e Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como 

determina o § 8°, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial. 

09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

9.1 Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA a:  

a) A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados direta ou indiretamente 

ao CONTRATANTE decorrente de vício na qualidade dos serviços fornecidos; 

b) Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação até a entrega total dos serviços;  

c) Entregar os serviços em prazo não superior a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 

Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE;  

d) Fornecer de forma satisfatória o objeto desta contratação, primando sempre pela qualidade 

do serviço fornecido;  

e) Apresentar a CONTRATANTE nota fiscal/fatura, discriminando todo serviço solicitado pela 

contratante;  

f) Contra quaisquer defeitos, substituir os serviços que apresentarem defeitos desta natureza;  

g) Providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o saneamento de qualquer 

irregularidade no serviço apresentado; 
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ANEXO II   

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO  

  ______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por 

intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO 

Nº ___/2019, para Serviços Comuns, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º 

da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão supra 

citado.  

___________________,____de___________________ de 2019. 

 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

   

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

  

 

ANEXO III  

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES  

   

Declaro,  para  os  devidos  fins,  que  a  empresa  

..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF  

..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União 

de 28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis 

anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão 

n.º 006/2016).  

 ___________________,____de___________________ de 2019.  

  

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 
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Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 

 ANEXO IV  

  

MODELO DE DECLARACAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

(ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)  

 

_______________, inscrita no CNPJ sob n._____________, por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr. (a)______________, portador (a) da Carteira de Identidade n. 

_______________, do CPF  

n._____________, DECLARA, para fins de participação da Licitação do pregão Presencial  

n.______/2016 e sob as sanções administrativas e as penas da lei cabíveis eu esta empresa, na 

presente data, é considerada:  

(   ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do art. 3.º da Lei Complementar n. 123, de 

14/12/2006.  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar n. 

123, de 14/12/2006.  

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei 

Complementar n.123, de 14 de dezembro de 2006.  

                                                           

______________________ de _________de 2019.  

  

                                    _______________________________________________  

                                                               Assinatura  

(Assinatura do responsável pela 

empresa) OBS: Assinalar com um “X” a condição da empresa.  

  

(Carimbo Padronizado do CNPJ)  

____________________________________  

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  

  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  

  

OBS: Declaração firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, para as empresa que se enquadram e pretenderem se 

utilizarem dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006. Esta, deverá ser apresentada fora dos envelopes acompanhada da 

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado.  
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ANEXO V   

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 “DECLARAÇÃO”  

  

A Empresa___________, CNPJ n._________________________, DECLARA:  

O sob as penas da lei, que até a presente data, existem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores;  

a) O ter ciência de todas as cláusulas do Edital e Contrato, sendo que o descumprimento 

de qualquer dessas cláusulas acarretara a aplicação das penalidades conforme art. 87 da Lei nº. 

8.666/93, principalmente a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, bem como assumir inteira responsabilidade pala veracidade e 

autenticidade de todos os documentos e informações prestadas, bem como pela correção e 

suficiência da proposta apresentada.  

___________________,____de___________________ de 2019.  

  

(Carimbo Padronizado do CNPJ)  

____________________________________  

Assinatura do Representante legal 

Nome:  

Cargo:  

RG.:  

CPF:  

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa.  
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO  

CONTRATO NºXXXX/2019  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxxxx/2019 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019  

  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO PROCESSAMENTO 

ELETRÔNICO, IMPRESSÃO E 

ENVELOPAMENTO DAS CARTAS DE 

NOTIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO E PENALIDADES, 

REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 

MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

ESPERANTINA – PI,  E A EMPRESA xxxxxxx 

PARA OS FINS QUE NELE ESPECIFICA.  

  

O MUNICÍPIO DE ESPERANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

na Rua Vereador Ramos, 746, Centro, CNPJ sob o n.º ........, com sede na ............., neste 

representada pela ...................., residente e domiciliada nesta cidade, na rua ...................., 

........., bairro ..............., Esperantina-Pi, inscrita no RG nº ....................SSP/PI e CPF 

......................., e a empresa.............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ, sob nº ................................., com sede na cidade de ..................., à rua .....................nº 

........, bairro ..............., CEP nº................, telefone ....................., doravante denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente ......................., CPF nº 

........................., RG nº ....................SSP-....., residente e domiciliado na cidade de 

..................,, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por 

_____________________, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA,  

têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, e em 

conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, CONTRATO para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PROCESSAMENTO 

ELETRÔNICO, IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DAS CARTAS DE 

NOTIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO E PENALIDADES, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES 

DE TRÂNSITO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA, conforme 

especificações constantes do termo referente do edital, e da proposta da contratada, integrantes 

do procedimento licitatório em epígrafe, conforme estabelecido no pregão Presencial  nº 

xx/2019 e Processo nº xxx/2019; observadas as disposições da Lei nº 10.520,  de 17 de julho 

de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores; pelos, Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93, de 

21/06/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:  

  

CLÀUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO  
1.1 A presente licitação tem por objeto a “Contratação de empresa especializada no 

processamento eletrônico, impressão e envelopamento das cartas de notificação da atuação e 

penalidades, referente às infrações de trânsito municipal no município de Esperantina.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA LICITAÇÃO  
2.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 10.520 e subsidiária da Lei nº. 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e decorre do processo Licitatório nº 006/2016 e seus anexos, modalidade Pregão 

Presencial realizado em _____________, conforme consta do Processo Administrativo de nº. 

xx/2019.  

2.2 A prestação do serviço, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no 

Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO  
3.1 O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, 

ao Pregão Presencial nº xx/2019, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses 

documentos constam do Processo Administrativo nº xxx/2019 e são partes integrantes e 

complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.   

  

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE PAGAMENTO   
4.1 Para liberação dos pagamentos da prestação dos serviços o contratado deverá fornecer a 

relação da prestação dos serviços certificada pelo departamento competente da Administração.  

  

4.2 Os serviços serão pagos em até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal devidamente 

atestada pelo Gestor da Secretaria CONTRATANTE.   

  

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 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);   

4.4. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por 

parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que 

o problema seja definitivamente sanado;   

4.5. No ato do pagamento a ser efetuado pela Prefeitura, a CONTRATADA deverá comprovar 

sua regularidade fiscal. Tal comprovação será objeto de confirmação “ON-LINE”, via 

terminal, sendo suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema.   

  

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
A CONTRATADA será responsável:  

a) Pelo fornecimento de todos os materiais necessários para execução do objeto contratado 

quando assim exigir a contratante;  

  

b) Permitir os prepostos do Município Contratante inspecionem a qualquer tempo e hora a 

prestação dos serviços;  

c) Tomar as providências necessárias à execução do objeto contratado.  

d) Pela Fiscalização do perfeito cumprimento do objeto deste contrato, cabendo-lhe, 

integralmente, o ônus decorrente, independentemente da exercida pela Contratante;  

e) Arcar eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, filiadas ou prepostas, na 

prestação dos serviços contratados;  

f) Serão de inteira responsabilidade da Contratada, as despesas diretas ou indiretas tais 

como: carga, transporte, descarga, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários ou de 

classe, tributários, indenizações civis e qualquer outra que for devido a empregado e ou terceiros 
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no desempenho do contrato, ficando ainda a Contratante, isenta de qualquer responsabilidade 

civil ocasionada pela má gestão do contrato naquilo que cabe á Contratada;  

g) Pela emissão da Nota fiscal válida.  

5.1 Executar o objeto do presente contrato em perfeita harmonia e em concordância com as 

especificações estabelecidas;   

5.2 Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, 

quando do fornecimento dos serviços, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento do CONTRATANTE;   

5.3 Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação;   

5.4 Não delegar ou transferir a execução do contrato a terceiros, sem prévia anuência da 

Administração;   

5.5 Comunicar ao CONTRATANTE quando verificar condições inadequadas para a 

realização da aquisição ou a iminência de fatos possam prejudicar a sua execução;   

5.6 Responsabilizar-se integralmente por prejuízos decorrentes da prestação de serviço.  

5.7 A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos causados direta ou 

indiretamente a  

CONTRATANTE decorrente de vício na qualidade dos serviços prestados;  

5.8 Fornecer de forma satisfatória o objeto desta contratação, primando sempre pela 

qualidade do serviço fornecido;  

5.9 Apresentar a CONTRATANTE nota fiscal/fatura, discriminando todo serviço prestado 

à contratante;  

5.10 Providenciar, no prazo máximo de cinco (08) dias úteis, o saneamento de qualquer 

irregularidade no serviço apresentado;  

5.11 A empresa fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições da sua proposta, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem neste Pregão, até 25% (vinte e cinco por cento)do valor inicial do 

Contrato/Nota de Empenho, nos termos do § 1°, art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

  

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

O CONTRATANTE será responsável:  
6.1 Prestar à CONTRATADA todas as informações e os esclarecimentos necessários para a 

realização do objeto contratual;   

6.2 Pela fiscalização desde o início até a conclusão do serviço contratado;  

  

6.3   Pelo cumprimento na forma e nas condições de pagamento estabelecidas neste contrato.  

6.4 Pelo esclarecimento das dúvidas que lhe forem apresentadas.  

6.5   Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;   

6.6 Fiscalizar e inspecionar a execução do objeto deste instrumento, podendo sustar, recusar 

ou desfazer, no todo ou em parte, quaisquer serviços em desacordo com o contrato. Caso isso 

ocorra, o pagamento ficará suspenso até que seja atendido o objeto solicitado, não havendo 

prejuízo das sanções aplicáveis;   

6.7 Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas no 

fornecimento dos serviços objeto do contrato, fixando prazo para sua correção;  

6.8 Atestar a (s) Nota (s) Fiscal (is) apresentada a CONTRATANTE com todo o serviço 

discriminado recebido;  

6.9 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de constatado o 

cumprimento efetivo das obrigações assumidas.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO   
7.1 Este contrato vigorará a partir de sua assinatura até 12 (doze) meses, ou ao término do 

fornecimento total da execução dos serviços cotados, prevalecendo o que ocorrer primeiro.  

7.2 O serviço será realizado após a emissão da autorização de serviço, emitida pelo Setor de 

Compras do CONTRATANTE.   

  

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
8.1 – Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do orçamento geral 

do município exercício 2019 

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, ISS e outros recursos próprios 

 

 CLÁUSULA NONA – DO VALOR  
9.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ _________ (____), 

conforme os preços unitários constantes da proposta de preços da CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO  
10.1 No ato do recebimento será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.  

10.2 O recebimento do objeto será efetuado pelo funcionário da CONTRATANTE, que estiver 

cumprindo o horário de trabalho na data da entrega do serviço, podendo ser, a 

CONTRATADA, acionada para corrigir eventuais falhas ou irregularidades que forem 

verificadas na entrega do mesmo, para ser substituído por outro novo, no prazo máximo de 08 

(oito) dias úteis, contados a partir do recebimento daquele que fora devolvido, arcando a 

empresa com todos os ônus provenientes do envio e devolução do objeto.  

10.3 O recebimento dar-se-á de acordo com o art. 73, incisos II, “a” e “b” da Lei nº. 8.666/93.  

10.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do objeto contratado.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCINDIBILIDADE   

11.1 Qualquer uma das partes poderá rescindir o presente contrato: 

11.2. Pela inadimplência contratual, obrigando-se à parte infratora ao pagamento de multa 

estimada em 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato para qualquer das partes que deixar 

de cumprir o presente avença;   

11.3 Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia 

anuência do CONTRATANTE;   

11.4 Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;   

11.5 Desatender às determinações do servidor do CONTRATANTE, no exercício de suas 

atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;   

11.6 Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;   

11.7 For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato;   

11.7 Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com 

antecedência mínima de 30 (dias);   

11.8 E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 

e alterações posteriores.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES   
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12.1 Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por 

qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta 

cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:   

I. Advertência por escrito;   

II. Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na 

entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;   

III. Multa de 2% (dois por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não 

cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela 

Administração da Prefeitura;   

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;   

V. 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 com base no inciso anterior.   

PARÁGRAFO ÚNICO: As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no 

pagamento ou cobradas judicialmente.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  
13.1 A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o 

equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo 

percentual entre o preço dos serviços adquiridos por ela nos seus fornecedores e o ofertado ao 

CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será 

solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços 

prestados e das notas fiscais de serviços junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor 

Financeiro do CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços 

relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido 

quitadas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior 

ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao 

CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO  
14.1 A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e Fiscalizada por um representante da 

Contratante, nos termos do Art. 67 da Lei n. 8.666/93.  

14.2 As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com 

as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial.  

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos observados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  
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15.1 A contratada obriga-se a garantir os serviços executados pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

contra defeitos, vícios ou falhas de execução, comprometendo-se a adotar as medidas 

corretivas pertinentes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO  
16.1 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial, no prazo previsto no 

parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
17.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei na 8.666/93, 

sempre por intermédio de Termo Aditivo.  

17.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos que se fizerem necessários no fornecimento dos serviços, objeto deste contrato, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 

65, § 1º da Lei 8.666/93. As supressões acima deste percentual poderão ocorrer mediante 

acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DOS CASOS OMISSOS  
18.1 Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que 

dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DO FORO  
19.1 Fica eleito o foro da Comarca de Esperantina - PI, Estado do Piauí, da Justiça Comum, 

para dirimir as questões derivadas deste Contrato.  

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três 

vias, assinam as partes abaixo.  

Esperantina, _______ de ______________ de 2019.  

__________________________________  

CONTRATANTE  

_________________________________  

CONTRATADA  

TESTEMUNHAS:  

1________________________________  

CPF_______________________  

  

2________________________________  

CPF________________________  
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ANEXO VIII 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. XXX/2019  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.  XX/2019  

DATA E HORARIO:   

 

 

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. 

 

Local e data  

  

  

  

Assinatura do representante 

legal CPF:  

  

  

  

Carimbo de CNPJ da empresa: 
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