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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019 

 

 

OBJETO – O objeto da presente licitação é Registro de Preço para futura Contratação de 

empresa especializada, para confecção de fardamento, camisetas e outros acessórios, conforme 

Anexo I do Edital. 

 

 

EMPRESA: ________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________ 

CIDADE: ________________________________ ESTADO: ________________________ 

CNPJ DA EMPRESA: _______________________________________________________ 

TELEFONE: _______________________________________________________________  

E-MAIL: __________________________________________________________________ 

REPRESENTANTE: ________________________________________________________  

 

Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 

026/2019, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão 

recebidos pela Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às 08h30min do dia 

22/07/2019 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 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2019 

 

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, Decreto Municipal nº 045 de 24/10/2013 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 ITEM, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS para confecção 

de Fardamentos para atender as necessidades do município de Esperantina - PI, na forma 

abaixo: 

 

1. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES  

DATA E LOCAL DA SESSÃO 

MODALIDADE: Pregão Presencial SRP do tipo Menor Preço Por Item.  

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

DATA: 22/07/2019  

HORÁRIO: 08:30 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: 

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

Centro, de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 13h00min. 

 

2. DO OBJETO  

O objeto desta licitação é o Registro de Preço para futura Contratação de empresa especializada, 

para confecção de fardamento, camisetas e outros acessórios, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência) neste Edital e seus Anexos, 

quando Itens.  

2.1. O valor global máximo estimado para esta licitação é de R$ 223.305,50 (duzentos e vinte 

e três mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos).  

2.2. A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

2.4.1. ANEXO I - Termo de Referência  

2.4.2. ANEXO II – Modelo de Carta de Credenciamento  

2.4.3. ANEXO III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso 

VII do artigo 4º da Lei nº 10.520, de 2002)  

2.4.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Microempresa, ou Empresa de Pequeno Porte  

2.4.5. ANEXO V – Modelo Declaração Fatos Impeditivos  

2.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 

9.854/99)  

2.4.7. ANEXO VII – Modelo de Proposta de Preço 

2.4.8. ANEXO VIII – Declara não parentesco  

2.4.8. ANEXO IX - Minuta de Ata de Registro de Preços 
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2.4.10. ANEXO X Minuta Contrato 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal de Esperantina - PI.  

3.2. São participantes os seguintes órgãos:  

3.2.1. Secretaria Municipal de Educação  

3.2.2. Secretaria de Saúde 

3.2.3. Secretaria de Assistência Social 

3.2.4. Secretaria Administração  

3.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 

045/2011, de 24 de outubro de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.  

3.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

anteriormente assumidas.  

3.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro 

de Preços.  

3.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao 

órgão gerenciador.  

3.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a 

contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme artigo 

7° do Decreto nº 7.892, de 2013.  

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 

atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e 

seus Anexos. 

4.2. Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio  

4.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas Jurídicas:  

4.3.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, 

ou em processo de recuperação extrajudicial; 

4.3.2. Em dissolução ou em liquidação;   

4.3.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993;  

4.3.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da 

Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;  

4.3.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 

§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;  

4.3.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

4.3.7. Que estejam reunidas em consórcio;  

4.3.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
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4.3.9. Estrangeiras que não funcionem no País;  

4.3.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993 (“Art. 9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente...”).  

4.4. Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da 

licitante, de seu documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, a necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da 

Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da 

empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da 

Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social);  

4.5. A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não 

desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, 

receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição;  

4.6. Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na sessão 

pública;  

4.7. Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto 

aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local 

do domicílio ou sede da licitante;  

4.8. O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e 

habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se 

a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do 

recinto para não haver prejuízo aos trabalhos;  

4.9. Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou 

discussões relacionadas ao processo que está sendo instaurado.  

4.10. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 

licitante  

 

5. DO CREDENCIAMENTO  

5.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo 

deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante 

deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do 

documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do 

licitante.  

5.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes 

estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de 

qualquer forma, durante a sessão.  

5.2. Tratando-se de Proprietário ou Sócio:  

5.2.1 Documento de identidade de fé pública com fotografia;  

5.2.2 Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial;  

5.3. Tratando-se de Representante Legal:  

5.3.1 Documento de identidade de fé pública com fotografia;  

5.3.2 Instrumento público de procuração ou particular com reconhecimento de firma em 

cartório, com poderes para representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste 

pregão e suas respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, com a 

necessidade de reconhecimento de firma em Cartório;  

5.3.2.1 Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do 

estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma 

reconhecida, ou documento equivalente (Anexo II).  
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5.3.2.2 Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, ou Carta de 

Credenciamento (Anexo II), também com firma reconhecida e que constem poderes específicos 

para o procurador praticar os atos inerentes ao certame.  

Documento de identidade de fé pública com fotografia  

5.3.3 O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual e a Certidão 

simplificada emitida pela Junta Comercial, de sua última alteração, devem estar anexo aos 

documentos do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.  

5.3.4 O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar 

os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos 

inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de constituição da empresa 

ou do registro como empresário individual. 

5.3.5- Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60 

(sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão 

do Cartório de Títulos e Documentos emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias 

da data de abertura da licitação 

5.4. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.  

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local 

indicado no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a fase de 

credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos, 02 (dois) envelopes 

fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não permitir a sua violação, 

em cuja parte externa deverá constar:  

6.1.1. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados, fechados 

e rubricados no fecho, opacos, em cuja parte externa deverá constar:  

  

ENVELOPE- Nº 01  

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANTINA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XXX/2019 

ABERTURA DIA XX DE XXX 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 XXX DE 2019 

AS XXHXXMIN 

6.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 

entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta) minutos 

antes da abertura da sessão pública.  

6.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, 

endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte identificação no endereço n preambulo:  

6.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas neste Edital.  

7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

7.1. Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme 

exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, modelo 

de uso facultativo – Anexo III do Edital, devendo ser apresentada fora (lado externo) de um 

dos Envelopes (Proposta) ou (Habilitação), de preferência junto com o credenciamento;  

7.1.1. A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, fac-

símile e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal;  
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7.2. Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá ser preenchida, 

através de formulário (Anexo III), na própria Sessão pública, que poderá ser fornecido pelo 

Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes para tal. Ou, ainda, 

poderá ser entregue na Sessão pública caso esteja em poder de pessoa presente;  

7.3. Não atendidos os itens anteriores (7.1 e 7.2), implicará na imediata exclusão da licitante 

do certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não;  

7.4. Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, momento que poderá ser devolvido, 

importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração 

inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.  

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 01  

8.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua 

portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada 

e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, 

deverá conter:  

8.1.1. Na hipótese das propostas estiverem em desacordo ao item anterior, estando presente o 

representante legal na sala onde estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente 

comprovada a sua representatividade através de procuração com poderes para tal, a falta da 

assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato;  

8.1.2. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, observadas as 

especificações constantes do Termo de Referência.  

8.1.3. Capacidade de fornecimento, se inferior ao estabelecido no Termo de Referência;  

8.1.4. Preço unitário e total por item, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente 

nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades 

constantes do Termo de Referência.  

8.1.4.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como 

as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação 

do objeto. 

8.1.5. Prazo de entrega, máximo de 02 dias, contados a parti da data do recebimento da ordem 

de serviço.  

8.1.6. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.  

8.1.7. Prazo de validade do produto de acordo com o fabricante   

8.1.8. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 

da sua apresentação.  

8.1.9. A proposta deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento.  

8.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

9.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

9.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  

9.3. Os valores unitários dos itens deverão apresentar valores inferiores ou igual ao do Termo 

de Referência dos referidos itens. Mesmo que o mesmo tenha sido alterado por força de 

alteração provocado no mercado financeiro nacional e de pleno reconhecimento na imprensa, 

terá que se submeter à renegociação do item;     
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9.4. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham 

apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.  

9.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 03(três), para que seus autores participem dos lances verbais, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos.  

9.5. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e 

ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o 

valor expresso por extenso. No entanto, prevalecendo sempre o de menor preço;  

9.6. O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais 

falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais;   

9.7. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros materiais de cálculo que 

não causem prejuízos à legalidade ou a competitividade.  

9.8. Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá 

solicitar informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores 

informações sobre o material e/ou equipamento e/ou serviço ofertado, o que deverá ser 

providenciado num prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da solicitação, sob pena de 

No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou 

ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de 

amostra(s) para análise fora das especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a 

proposta da licitante será desclassificada, estando sujeita às penalidades e sanções previstas 

neste Edital e legislação vigente.  

9.9. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua entrega.  

9.10. Será também desclassificada a proposta que:  

9.10.1Contenha modificações nas quantidades estabelecidas no anexo deste (Termo de 

Referência), sejam elas quais forem; 

9.10.2 Preços manifestamente inexequível:  

I– Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que comprovadamente, forem 

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes para prestação do serviço.  

II – Não será desclassificada a proposta considerada inexequível, quando o licitante se 

comprometer com a execução do serviço.  

9.11 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO 

POR ITEM (SERVIÇOS/COMPRAS), observados os prazos máximos, as especificações 

técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.   

9.12 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas, materiais, que não 

alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.  

9.13 – Não será desclassificada a proposta que apresentar erros meramente aritméticos ou 

falhas de natureza formal, bem como poderão ser relevadas omissões puramente formais nos 

documentos e propostas apresentadas pelas Licitantes, desde que não comprometam a lisura e 

o caráter competitivo desta Licitação.  

9.14 As microempresas ou empresas de pequeno porte, que pretendam usufruir os benefícios 

previstos no Capítulo V da Lei Complementar n° 123, de 12 de fevereiro de 2006, deverão 

entregar, obrigatoriamente, no envelope da proposta de preço a declaração de que se enquadram 

nesta categoria jurídica empresarial, e que não se enquadram nas exceções do § 4º do art. 3º, 

conforme modelo do Anexo IV.  
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9.15 A não apresentação da declaração de que trata o Anexo IV leva ao entendimento de que 

as empresas proponentes não têm interesse nos benefícios previstos na Lei Complementar n° 

123/2006 ou não se enquadram nesta categoria jurídica.  

9.16 A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, caracterizará crime de fraude à licitação, 

conforme previsto no art. 90 da Lei Federal n° 8.666/93 e, ainda, implicará na aplicação da 

penalidade de suspensão de até 60 meses, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.  

10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

10.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de 

apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, 

em valores distintos e decrescentes.  

10.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do ITEM.  

10.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, 

a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 

demais, em ordem decrescente de valor.  

10.3. Participará dos lances verbais e sucessivos o autor da proposta de menor preço e os 

autores das propostas que apresente valores até 10% superiores, relativamente, a de menor 

preço;  

10.3.1. Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), 

subitem anterior, serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances 

verbais;  

10.4. Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, 

conforme o subitem 10.3, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as 

melhores propostas em até o máximo de 03 (três);  

10.4.1. Caso existam empates e mais de 03 (três) empresas dentre os 03 (três) menores preços, 

serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances verbais, até o 3º 

(terceiro) menor preço das propostas escritas;  

10.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por ele apresentado, 

para efeito de ordenação das propostas.   

10.6. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) 

ou empresa de pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.  

10.6.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada 

não seja uma ME/EPP.  

10.6.2. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 

serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.  

10.6.3. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido 

intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro 

poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.   

10.6.4. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor 

classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 

oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, 

prevalecerá a classificação inicial.  
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10.6.5. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação 

final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 

primeiro lugar.  

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:  

a) Produzidos no País;  

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;   

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 

de tecnologia no País.   

10.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.  

10.8. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se 

admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  

10.9. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  

10.9.1. Os preços não poderão ultrapassar o valor unitário máximo de cada item definido no 

Termo de Referência.  

10.10. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento 

contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, sob pena de não aceitação da proposta.  

10.10.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo 

Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

proposta do licitante será recusada.  

10.10.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 

análise.  

10.10.3. Será considerada aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios:  

10.10.3.1. Quando solicitado amostra  

10.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e 

horário para a continuidade da mesma.  

10.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.  

10.12.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor.  

10.13. O Pregoeiro estipulará parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances verbais devem 

ser reduzidos, desde que aceito pelos participantes da etapa de lances, bem como o tempo de 

oferecimento de lances;  

10.14. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.  

10.15. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.  

10.16. Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenada a proposta, imediatamente será 

aberto pelo Pregoeiro o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) 

vencedora(s) e classificada (s).  



ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Vereador Ramos, 746, Centro 

CEP: 64.180-00 Esperantina-PI 

CNPJ Nº 06.554.174/0001-82 

 

10.17. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior à promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do Pregão.  

11. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02  

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta, casos haja impedimento, 

Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.  

11.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar será verificada.  

11.2.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo 

pregoeiro, pela equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua 

apresentação através de produzida via fax ou cópia ilegível. Os documentos que forem emitidos 

via Internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites.  

11.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:  

 

11.3.1 RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores;  

b.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva;  

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores;  

d. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971;  

e. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir;  

f. Cédula de Identidade, CPF dos respectivos sócio ou titular da empresa.  

Parágrafo único - Fica facultada a reapresentação na habilitação de documentos já apresentados 

anteriormente no credenciamento.  

 

11.3.2 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ;  

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao 

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

contratual;  

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante Certidão de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta vigente a partir de 03 de 

novembro de 2014 e as suas limitações);  
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d. Prova de regularidade para com a (Fazenda Estadual), do domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

e. Prova de regularidade para com a (Fazenda Municipal), do domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante Certificado de Regularidade do FGTS;  

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de 

negativa.  

h. Alvará de Funcionamento da empresa.  

11.3.2.1 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de ser inabilitado. 

 

11.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
a. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão 

de atividade anterior, compatível com o objeto da presente licitação – Atestado de Capacidade 

Técnica, com firma reconhecida no caso do setor privado;  

 

11.3.4 RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 

execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de 

seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, 

expedida até 60(sessenta) contados da data da sua apresentação;  

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

b.2. As Micro empresas e empresas de pequeno porte, ficam dispensadas de apresentarem 

o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, ficando obrigada a apresentar 

documento de comprovação de Optante do Simples Nacional (site da Receita Federal).  

b.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;  

 

11.3.5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:  
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo V a este Edital;  

b. Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – 

modelo de uso facultativo – Anexo VI do Edital.  

 11.3.6 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em uma única via, 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, pelo 

pregoeiro, pela equipe de apoio ou publicação em órgão da imprensa oficial, vedada sua 

apresentação através de produzida via fax ou cópia ilegível. Os documentos que forem 

emitidos via Internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites.  
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11.3.7 Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor 

somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no máximo, dentro dos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores à data fixada para o recebimento dos envelopes.  

11.4 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007.  

11.4.1 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de 

julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na 

ordem de classificação. 

 

12  DO JULGAMENTO  
12.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos.  

12.2 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

12.3 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação.  

12.4 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor.  

12.4.1 Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação 

de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.   

12.4.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 

pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na 

contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.  

12.4.3 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal 

para a abertura da fase recursal.  

12.4.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, 

sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação.  

12.5 Ao preço do licitante declarado vencedor poderão ser registrados tantos fornecedores 

quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade 

total estimada para o item ou lote, observado o artigo 6º do decreto nº 7.892, de 2013.  

12.5.1 Neste caso, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da 

proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até que se atinja a quantidade total estimada no Termo de Referência.  

12.6 Da sessão pública do Pregão será lavrada a Ata, que mencionará todos os licitantes 

presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao 

julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.  

12.7 O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais 

falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais;  
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12.8 Os documentos exigidos no item nove poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação da PME, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, 

ou através da publicação em órgão da imprensa oficial;  

12.9 Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos 

que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 180 (cento e oitenta dias) dias, com 

exceção do Atestado de Capacidade Técnica, na letra “a” do subitem 11.3.3 do item onze deste 

Edital, passa-se a ser o prazo indeterminado;  

12.10 Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, 

exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se 

ao local do domicílio ou sede da licitante;  

12.11 O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, após análise da documentação da 

empresa classificada para tal, fará anuncio de sua Habilitação ou Inabilitação;  

12.12 O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do 

Pregoeiro até o termino da seção ou pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da 

homologação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo 

de 05 (cinco) dias útil, restando à Administração inutilizá-lo se não procurado;  

12.13 Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da 

fase competitiva do certame (lances verbais), permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua 

Equipe de Apoio, até o final da Sessão, restando à Administração inutilizar os envelopes se 

não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.  

12.14 É facultado ao Pregoeiro à promoção de diligência destinada a esclarecer dúvidas em 

qualquer fase do Pregão. 

 

13  DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO  

13.1 Na sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes 

com intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata;  

13.2 A ata circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio presente e por 

todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes 

devidamente credenciados;  

13.3 Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo motivo 

excepcional assim caracterizado pelo Pregoeiro;  

13.4 Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro determinará nova 

data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes 

presentes;  

13.5 Será lavrada ata a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos 

ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento;  

13.6 O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma 

providência administrativa para o bom andamento dos trabalhos;  

13.7 O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e 

habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se 

a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do 

recinto para não haver prejuízo aos trabalhos. 

 

14  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
14.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada só se for 

solicitada pelo Pregoeiro.  
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14.1.1 A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, 

em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

14.1.2 A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do 

licitante vencedor, para fins de pagamento.  

14.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

15 DOS RECURSOS  

15.1 Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante 

vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 

34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, de forma 

imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo 

de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar 

do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses.  

15.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

15.3 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão.  

15.3.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à 

verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.  

15.4 O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o 

caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

15.5 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.  

15.6 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela licitante  

15.7 O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de 

processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal 

ou preposto da recorrente;  

15.8 O recurso, bem como possível impugnação, deverá ser entregue no setor de protocolo da 

Comissão Permanente de Licitação, endereçado a mesma, podendo ser encaminhado por fac-

símile;  

15.9 Apoio, utilizando-se, quando necessário, de setores técnicos na busca de subsídios, 

podendo, com fulcro no art. 43, § 3º, do diploma licitatório, em qualquer fase da licitação, 

realizar diligências que visem à instrução do processo. 

 

16  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

16.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados.  

Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

16.2 O ato de homologação será realizado pela autoridade competente, que homologará o 

procedimento licitatório e realizará publicação no Diário Oficial do Municípios; 

 

17  DO PAGAMENTO  
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17.1. A PME efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento e aceite do 

serviço/produto com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento legalmente equivalente, 

observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;  

17.1.1. Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do 

calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do 

calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação 

financeira neste período; 

17.2. Os preços unitários contratados, desde que observado o interregno mínimo de um ano, 

contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao 

primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados 

utilizando-se a variação do Índice Geral de Preço de Mercado – IGP – M/FGV, com base na 

seguinte fórmula:  

R=[(I – Io).P]/Io Em que:  

a) Para primeiro reajuste:  

R= Reajuste procurado;  

I=Índice relativo ao mês de reajuste;  

Io= Índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; 

P=Preço atual dos serviços.  

b) Para os reajustes subsequentes:  

R= Reajuste procurado;  

I=Índice relativo ao mês do novo reajuste;  

Io= Índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;  

P= Preço do serviço atualizado até o último reajuste efetuado.  

17.3. As despesas decorrentes deste processo correrão a conta da dotação orçamentária para o 

exercício de 2019. 

17.4. Apresentar à Secretaria Municipal de Finanças, juntamente com as notas fiscais, prova 

de INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL ou MUNICIPAL, se 

houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e 

compatível com o objeto do contrato decorrente da presente licitação; prova de 

REGULARIDADE RELATIVA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 

(FGTS), notadamente através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão 

Conjunta de Débitos e Contribuição Federal; CNDT – Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista, Certidão Conjunta de DÉBITOS ESTADUAL e Certidão Quanto a Dívida Ativa 

do Estado do ente federativo, ficando facultativa esta última quando as unidades estaduais de 

outros entes não emitir, (relativo ao domicilio ou sede da empresa; e/ou Prova de 

REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL, relativo ao domicilio ou sede 

da empresa, dentro de seus respectivos prazos de validade, demonstrando sua regularidade; 

 

18  DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

18.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados 

para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data da convocação, proceder à assinatura 

da Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, a qual, após cumpridos os requisitos 

de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.  

18.1.1 O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o 

seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pelo órgão gerenciador.  

18.2 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar 

a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após 
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feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de 

habilitação, assinar a Ata. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos 

participantes, se houver. 

 

19  DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
19.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata desde que o prazo total 

de vigência, computada a prorrogação, não ultrapasse 1 (um) ano. 

 

20  DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO  
20.1 A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor, 

conforme previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital. 

 

21  DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES  
21.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 

formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, 

autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 

8.666, de 1993.  

21.1.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de Registro 

de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 

contratação.  

21.1.2 O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, 

mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação.  

21.2 O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento 

equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  

21.2.1 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

fornecedor e aceita pela Administração.  

21.3 Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante 

realizará consulta, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e 

verificar a manutenção das condições de habilitação, cujos resultados serão anexados aos autos 

do processo.   

21.4 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato.  

21.4.1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento).  

21.5 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.  

21.6 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação.  

21.7 Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da 

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências 

verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando 

ciência à Administração. 

 

22  DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO  

22.1 Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições 

definidas na minuta de contrato (quando houver contrato) ou instrumento equivalente, ou, na 
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omissão deste, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura ou retirada do 

instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

  

23  DO PREÇO  

23.1 Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

24  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

24.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de Contrato, 

quando for o caso. 

 

25  DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
25.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência 

e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso. 

 

26  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

26.1 Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo com os 

quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária e serão certificados por 

ocasião de cada contratação.  

As despesas decorrentes deste processo correrão a conta da dotação orçamentária para o 

exercício de 2019  

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 021300; 020701; 020801; 021101; 020500 

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0005.2040; 12.361.0030.2202; 08.244.0016.2150; 

10.301.0020.2160; 13.392.0038.2290 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 

FONTE DE RECURSO: FPM, FMS, FMAS, EDUCACAO, FUNDEB, ICMS, ISS Recursos 

Próprios. 

  

27  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

27.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 

3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da 

licitação:  

27.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não assinar 

o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata de Registro 

de Preços;  

27.1.2 Apresentar documentação falsa;  

27.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  

27.1.4 Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;  

27.1.5 Comportar-se de modo inidôneo;  

27.1.6 Cometer fraude fiscal;  

27.1.7 Fizer declaração falsa;  

27.1.8 Ensejar o retardamento da execução do certame.  

27.2 A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

a. Multa de até 1% (um por cento) sobre o valor estimado do (s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante;  

b. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos;  

27.2.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.  
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27.3 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão 

previstas no Termo de Referência.  

27.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

27.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

27.6 As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 15(quinze) dias, 

a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, 

quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.  

27.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no órgão competente do Município.  

27.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

28  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

28.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.  

28.1.1 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro horas.  

28.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no 

Edital.  

28.2 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

28.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  

28.4 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

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

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública.  

28.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação.  

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

28.6.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 

que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições.  

28.7 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo 

em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por 

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

fundamentado.  

28.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório.  
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28.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração.  

28.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público.  

28.11 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

28.12 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 

processo, prevalece a previsão do Edital.  

28.15 No caso de ocorrência de feriado nacional, estadual ou municipal, ou de falta de 

expediente na Instituição, no dia previsto para a Abertura da Sessão Pública, o ato ficará 

automaticamente transferido para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário.  

28.16 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 

Decreto nº 3.555, de 2000, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 

Decreto nº 3.722, de 2001, do Decreto nº 045/2013,  da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 

da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.  

28.17  O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da 

Comarca de ESPERANTINA RN, com exclusão de qualquer outro.  

 

  

Esperantina - PI, 09 de Julho de 2019. 

 

 

Aquiles Lima Nascimento 

Pregoeiro/presidente CPL 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
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ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  

 

 

  

 CARTA DE CREDENCIAMENTO  
  

Local e data  

Ao  

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de ESPERANTINA - PI 

  

Senhor Pregoeiro,  

 

Pela presente, designamos o Sr.(a) ______, portador (a) da carteira de identidade nº _________, 

expedida pela SSP do Estado de _____________, para nos representar no processo licitatório 

relativo ao Pregão Presencial para Registro de Preço nº. xxx/2019, podendo o mesmo formular 

lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar 

documentos, renunciar o direito de recurso e impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de 

decisões administrativas e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  

  

  

Atenciosamente,  

_________________________________________  

Assinatura  

  

  

  

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá vir acompanhado, conforme o caso, de um 

dos documentos citados no subitem 5.2 do edital, para fins de confirmação de poderes para 

subscreve-la, necessário o reconhecimento de firma.  
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 ANEXOIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

  

 

  

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
  

  

DECLARAÇÃO  
  

  

________(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA 

para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, estar ciente 

plenamente dos requisitos de habilitação para participar do procedimento licitatório Pregão 

Presencial para Registro de Preço nº. xxxx/2019.  

  

________________-_____, ____ de ____________ de 2019.  

  

  

  

_______________________________________________  

Assinatura do Representante Legal da Empresa  

  

  

  

OBSERVAÇÃO – O presente documento deverá ser entregue na abertura da sessão de 

licitação, depois de elaborado em papel timbrado do licitante e devidamente assinado, sendo 

apresentado fora dos envelopes (1 e 2).  
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ANEXO IV–DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE  

  

  

DOCUMENTO A SER APRESENTADO NO ENVELOPE DA PROPOSTA DE 

PREÇOS  

(APENAS PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)  

  

 

  

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de Fevereiro de 

2006 atualizada, que a Empresa...................................................................., inscrita no CNPJ 

sob o nº ..................................., está enquadrada na categoria..................................... 

(microempresa ou empresa de pequeno porte), bem como não está incluída nas hipóteses do § 

4º, do art. 3º, da Lei supracitada.  

Local, data e assinatura  

  

  

  

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

Nome e assinatura do representante  

RG n°.........................  
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS  

 

  

DECLARAÇÃO  

  

  

______________________________(razão social na empresa) CNPJ Nº.___________ com 

sede(nº. de inscrição)___________(endereço completo), por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº. xxx/2019, DECLARA expressamente que:  

  

a) Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 

presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores.  

  

__________________ , ___ de ________ de 2019.  

  

__________________________________________  

(Assinatura do responsável pela empresa)  

  

Nome ou carimbo: 

Cargo ou carimbo: 

Nº. da cédula de identidade e órgão emitente: 
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ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

ANEXO IV  
  

  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO  

NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
  

  

DECLARAÇÃO  
  

  

  

Ref.: Pregão Presencial para Registro de Preço nº. xxxxx/2019.  

  

  

................................., inscrito no CNPJ n°......................., por intermédio de seu representante 

legal o(a)  

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do 

CPF no  

........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos.  Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

( ) .   

  

   

  

....................(local e data).................... 

 

(Assinatura autorizada devidamente identificada) 
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 

PROPOSTA DE PREÇO  
  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

Processo nº xxx/2019 Modalidade: Pregão – Registro de Preços nº xxxx/2019 Edital nº: 

xxx/2019 Tipo: Menor Preço por Item.  

  

Objeto: Refere-se à Registro de Preço para futura Contratação de empresa especializada, para 

confecção de fardamento, camisetas e outros acessórios. Conforme descriminado abaixo 

  

Item  Especificação Marca  Unid.  QUANT  V. Unit V.TOTAL 

1  xxxxxxxxxxxxxxxx       

- Valor Global da Proposta;  

- Valor unitário por item;  

- Validade da Proposta 60 dias;  

- Despesas inerentes a impostos, tributos, frete, contratação de pessoal, inclusive carga e 

descarga dos itens correrão totalmente por conta da Empresa Contratada;  

- O Prazo de Vigência do Contrato/ Ata de Registro de Preços, inicia-se na data de sua assinatura 

e vigorará por 12(Doze) meses;  

- Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30(Trinta) dias após cada 

entrega dos itens licitados, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Esperantina, mediante depósito bancário em nome da proponente;  

- Da Entrega dos Itens: A entrega dos itens será “Parcelada” de acordo com as necessidades das 

secretarias Municipais. O Prazo para entrega dos itens será de no máximo 05 (cinco) dias, após 

a emissão da Autorização de Fornecimento, emitido pelo setor de compras.  

  

- Local da Entrega: Os itens deverão ser entregues no Almoxarifado prefeitura na Rua vereador 

Ramos, 746 – Centro – Esperantina.  

  

__________/____ de_____________de 2019.  

  

________________________________  

Razão Social da Empresa/ Nº CNPJ Representante Legal  

 

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.  
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO NÃO PARENTESCO  

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.  

_______,______ de ____ de _________.  

____________________________________________________________ 

 Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2019 

PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2019 – SRP 

Aos _____ dias do mês de _____ de 2019, a Prefeitura Municipal de Esperantina - PI, 

localizada na Rua Vereador Ramos, 746, Centro, fone (0xx86)3383-1538, nos termos da Lei n° 

10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 045/2013 

e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, e, das demais normas legais 

aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro de 

Preços nº xxx/2019, consoante consta do Processo nº xxx/2019 RESOLVE registrar preços para 

futura Contratação de empresa especializada, para confecção de fardamento, camisetas e outros 

acessórios, conforme especificação constante no termo de referência (anexo I), observada as 

cláusulas e condições abaixo estabelecidas, a especificação, o preço, os quantitativos e o 

fornecedor classificado na licitação supracitada, constituindo-se esta Ata em documento 

vinculativo e obrigacional ás partes, á luz da legislação que rege a matéria. 

 

1. - DO OBJETO  

Registro de Preço para futura Contratação de empresa especializada, para confecção de 

fardamento, camisetas e outros acessórios, conforme especificações e quantidades 

estabelecidas no Anexo I (Termo de Referência).  

  

2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS 

DE FORNECIMENTO  

Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, 

signatárias da presente Ata de Registro de Preços assim constam:  1) Empresa: ................  

11. Item  Material/Serviço  Unid. medida  Qtd licitada  V unit (R$)  

1   
  

  

  

3. - DA VALIDADE DOS PREÇOS  

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, a contar da sua 

assinatura, observado o que dispõe nos dispositivo legal para registro de preço. Durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir 

o material objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-

lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização 

de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do 

registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  

A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso 

de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. A contratação decorrente desta 

Ata será formalizada pela emissão de Nota de Empenho de Despesa ou Autorização de 

Fornecimento de Material, a qual deverá ser assinada e retirada pelo Fornecedor no prazo 

máximo de até 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação da CONTRATANTE. Mediante a 

retirada da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, estará caracterizado 

o compromisso de entrega dos materiais. 
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4. - DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS  

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 

II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. O preço 

registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 

de fato que eleve o custo dos bens registrados. Quando o preço inicialmente registrado, por 

motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE 

convocará o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do 

compromisso assumido. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 

por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

5. - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos produtos deverão ocorrer de acordo com o 

estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

 

6. - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

A entrega do material só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido do 

material. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura 

correspondente e dos documentos de regularidade fiscal estabelecidos no Edital. 

 

7. - DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega da fatura de fornecimento dos 

equipamentos e comprovação da regularidade para com os documentos habilitatórios exigidos 

na licitação. 

 

8. - OBRIGAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA  

8.1 Fornece o item cotado em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo 

de Referência e seu anexo;   

8.2 Entregar os materiais/produtos/equipamentos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados 

da data de recebimento da Ordem de Entrega;  

8.3 Entregar os materiais/produtos/equipamentos em suas embalagens originais, não podendo 

em hipótese alguma materiais diversos virem acondicionados em uma mesma 

embalagem/caixa;   

8.4 Substituir os materiais/produtos/equipamentos não aceitos pelo CONTRATANTE, ou 

ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se 

mostrar impróprios para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição;  

8.5 Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, a sua regularidade em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, nos termos do art. 55, XIII, da Lei 

8666/93;  

8.6 Ressalvadas as hipóteses do caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA responderá 

pela cobertura integral de quaisquer prejuízos sofridos diretamente pelo CONTRATANTE ou 

causados a terceiros, por ato ou fato, comissivo ou omissivo, da CONTRATADA ou de seus 

prepostos;  

8.7 Em caso de ocorrência dos prejuízos e danos previstos no subitem anterior, o 

CONTRATANTE poderá abatê-los das faturas relativas aos produtos fornecidos pela 

CONTRATADA, ou, se inviável a compensação, promover a execução judicial, sem exclusão 

de outras sanções cabíveis;  

8.8 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado;  
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8.9 A CONTRATADA que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas no 

Termo de Referência ou termo de referência consolidado ficará sujeita às penalidades previstas 

no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; art. 86 e 87 da Lei nº 8666/93: 

  

9. - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO CONTRATANTE E PARTICIPANTES    

Constituem obrigações do CONTRATANTE e ÓRGÃOS (sub item 3.1 e 3.2 do Edital) 

PARTICIPANTES, além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n.º 

8.666/93:  

9.1 Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações deste Instrumento;  

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  

9.3 Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 

especificações trazidas neste Termo;  

9.4 Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;  

9.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma consignada no Termo de Referência, 

após o cumprimento das formalidades legais;  

9.6 Emitir comprovante de recebimento provisório dos materiais/produtos/equipamentos se for 

o caso;  

9.7 Emitir o atesto de recebimento definitivo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados do 

recebimento provisório;  

9.8 Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregue, somente 

atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos 

materiais ou de parte da entrega a que se referirem;  

9.9 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais/produtos/equipamentos que forem entregues 

fora da especificação mínima descrita no Termo de Referência. 

 

10 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

As quantidades inicialmente contratadas poderão ser acrescidas ou suprimidas dentro do limite 

de 25% (vinte e cinco) por cento, previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. 

 

11 - DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, 

a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do Edital, garantida a prévia defesa, aplicará 

às fornecedoras as sanções previstas no Edital.  

 

12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS  

12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Estadual e Municipal, direta e indireta, que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde 

que: 

a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;  

b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da 

quantidade registrada;  

c) A ata esteja vigente;  

d) Haja fornecedores registrados;  

e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O 

órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, 

para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
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obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro 

de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições 

ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços. 

 

13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:  

a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de 

Material, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;  

c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses 

previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da 

autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o 

cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha 

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior 

devidamente comprovado. 

 

14 - DA PUBLICIDADE  

O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, 

conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. xxx/2019, 

anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado.  

Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes Lei 10520 e 

8.666/93.  

As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da Comarca de ESPERANTINA, 

com exclusão de qualquer outro.  

Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, 

com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo 

início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.  

O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº. xxx/2019 e seus Anexos integram esta 

Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.  

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura 

Municipal de ESPERANTINA e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.  

Esperantina-PI,___ de _____________de 2019. 

Contratante: 

Prefeita Municipal - PI 

Gerenciador do SRP 

Contratado(s): 

___________________________________ 

Vencedor 

Classificados: 
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ANEXO IX - MINUTA CONTRATO  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° xxx/2019 

MINUTA DE CONTRATO N° ____/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA 

CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, CAMISETAS E OUTROS 

ACESSÓRIOS, CONFORME MENCIONADO NO ANEXO I, 

DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO 

REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO UNITARIO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINA E 

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

 

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 presente 

Contratação de empresa especializada, para confecção de fardamento, camisetas e outros acessórios, 

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: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

A presente licitação objetiva a Contratação de empresa especializada, para confecção de fardamento, 

camisetas e outros acessórios, conforme mencionado no Anexo I, discriminados no Termo de 

Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do fornecimento, bem assim para definir 

procedimentos e normas decorrentes as obrigações ora contraídas integram este contrato como se nele 

estivessem transcritos com todos os seus anexos, os seguintes documentos: 

a) Pregão nº............./2019 e seus anexos; 

b) Proposta da Contratada; 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a 

este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

3.1. O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo de até 12 (doze) meses, contados da data da 

retirada da ordem de serviço.  

3.2. A inobservância do prazo estipulado nesta cláusula, ocasionará a aplicação das penalidades 

previstas no Edital Pregão Presencial nº /2019. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

4.1. Os preços para execução deste Contrato são os apresentados na proposta da Contratada, 

devidamente aprovada pela Contratante, os quais totalizam o valor de R$.................................. 

4.2. Os preços unitários e globais retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, 

estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da 

Contratada. 
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A funcional programática que retrata a rubrica orçamentária é: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  

PROGRAMA:  

PROJETO ATIVIDADE: 

ELEMENTO DE DESPESA: 

FONTE DE RECURSO: 

 

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

5.1. Os pagamentos serão efetuados até o décimo dia útil após o recebimento definitivo dos serviços 

mediante requerimento instruído com as faturas/notas fiscais, protocolado no Protocolo Geral da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA.  

5.2. Em hipótese alguma serão efetivados pagamentos antecipados ou sem a existência do 

correspondente certificado de medição ou ainda sem correspondente recolhimento dos encargos 

previdenciários junto ao INSS. 

5.3. À Contratada fica vedado negociar ou efetuar cobrança ou desconto da(s) duplicata(s) emitida(s), 

através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, cobrança em carteira simples 

ou seja, diretamente na Contratante. 

5.4. A Contratante poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus eventuais reforços, 

importâncias que, a qualquer título, lhes sejam devidas pela Contratada, por força deste Contrato. 

5.5. No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências 

fixadas neste Contrato e no instrumento convocatório, a Contratante fica, desde já, autorizada a reter o 

pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações determinadas, 

aplicando-se à Contratada a multa prevista da Cláusula Décima Terceira deste Contrato. 

5.6. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de qualquer natureza, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato. 

5.7. A Contratada deverá apresentar junto com a fatura/nota fiscal, o comprovante de recolhimento dos 

encargos previdenciários junto ao INSS. 

 

CLÁUSULA SEXTA – MARCAS, PATENTES E LICENÇAS 

6.1. A Contratada é a única responsável por eventuais infrações ao direito de uso de marca, patentes ou 

licenças, responsabilizando-se pelo pagamento de royalties que forem devidas à terceiros, obrigando-

se, igualmente, a obter para a Contratante o direito de continuar no uso dos produtos objeto de direito 

de terceiros, arcando com todas as despesas decorrentes das providências que forem tomadas para tanto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. A Contratada não poderá transferir o presente Contrato no todo ou em partes, nem poderá 

subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento da Contratante, dado 

por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 

CLÁUSULA OITAVA – RESPONSABILIDADES 

8.1. A Contratada é responsável direta e exclusivamente pelo objeto deste Contrato, e, 

consequentemente responde, civil e criminalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução 

dele, venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a Contratante ou para terceiros. 

8.2. A Contratante é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos pela 

Contratante, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de 

ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos. 

8.3. A Contratada é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos produtos 

que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades. 

8.4. Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a Contratante, perante a 

qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será a Contratada. 

 

CLÁUSULA NONA – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

9.1. A Contratante indicará um técnico/fiscal que será o interlocutor de todos os contatos com a 

Contratada, bem como o(S) agente(S) fiscalizador (ES) do desenvolvimento dos trabalhos. 

9.2. Em nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas, na medida em que as 

necessidades de desenvolvimento dos trabalhos assim o exigido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização que for designado pela Contratante para tanto, mediante termo circunstanciado, o qual será 

assinado pelas partes, dentro de 03 (três) dias, conforme sub item 9.1.1. Do edital Pregão nº XXX /2019. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – – PENALIDADES 

11.1. Ocorrendo atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do contrato poderão ser aplicadas 

as seguintes penalidades: 

11.1.1 – Advertência; 

11.1.2 – Multa; 

11.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA; 

11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.2. Será aplicada advertência a Contratada sempre que a mesma não atenda as normas trabalhistas 

e/ou previdenciárias durante o período de execução do objeto deste Contrato. 

11.3. Será aplicada multa: 

11.3.1. Caso ocorra o atraso na entrega do objeto implicará multa de 1% (um por cento) por dia de 

atraso, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo 

valor total.  

11.4. A inexecução total do Contrato, importará à Contratada a suspensão do direito de licitar e contratar 

com qualquer ente da Administração Direta ou Indireta do Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 

contados da aplicação de tal medida punitiva, bem como, a aplicação de multa prevista no edital. 

11.5. Será propiciada defesa à Contratada, antes da imposição das penalidades elencadas no parágrafo 

anterior. 

11.6. Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a Contratada tiver 

direito ou cobrados judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades 

anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer dos motivos 

enumerados no art. 78 da Lei 8.666/93. 

12.2. A rescisão do Contrato poderá se der sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da Lei 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A empresa Contratada deverá entregar os materiais objeto deste contrato após o recebimento da 

ordem de serviço e de acordo com a necessidade do município de ESPERANTINA. 

13.2. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que não atender as 

especificações, ou que sejam considerados inadequados pela fiscalização. 

13.3. A Contratada assume integral responsabilidade pelos danos que causar à Contratante ou a 

terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços contratados, isentando 

a Contratante de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

13.4. A Contrata será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao 

cumprimento da Legislação Trabalhista, da previdência social, do seguro de acidentes do trabalho ou 

quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do 

trabalho. 

13.5 A Contratada, uma vez iniciados os serviços, somente poderá retirar equipamentos da obra e 

constantes de sua proposta, mediante prévia solicitação e aprovação expressa da Contratante. 

13.6. Fica expressamente vedada a subcontratação, sem prévia, expressa e escrita autorização da 

Contratante. 

13.7. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações que 

regulamentam as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– TOLERÂNCIA 
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14.1. Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 

inobservância no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste Contrato e/ou de seus 

anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas 

cláusulas e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse 

ocorrido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO VALOR DO CONTRATO 

15.1. O presente Contrato tem por valor a importância de R$................................... 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

16.1. Os casos omissos não previstos neste Contrato ou que surgirem sem previsão contratual será 

resolvido pela Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. Elegem as partes contratantes, o foro da comarca de ..................., para dirimirem todas e quaisquer 

controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais, assinam 

o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as 

testemunhas abaixo-assinados, a tudo presente.  

 

 

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

 

 

___________________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

___________________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª__________________________________________     

2ª________________________________________ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

01. DO OBJETO 

O referido objeto tem por finalidade da contratação de empresa especializada, para confecção de 

fardamento, camisetas e outros acessórios, objetivando atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal e demais Secretarias Municipais de Esperantina. 

 

02. DA JUSTIFICATIVA  

A contratação justifica-se em face da necessidade de identificação dos servidores, bem como a 

padronização por meio de fardamento adequado às funções que exerçam e atender a diversos 

eventos promovidos pela prefeitura, na divulgação das atividades. 

04. 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. 

05. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

5.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS 

 

Item Especificações  Unid. Quant. 
Preço 

Unitário Total R$ 

1 

Bolsa de lona com alça regulável, com 01 bolso 

interno, pintura frontal, com as seguintes 

dimensões: Lag. 44cm x Comp. 39cm 

UNID 60 98,50 5.910,00 

2 

Boné de Brim na cor a ser escolhidas, com bordado 

na parte frontal, personalizado, arte a ser fornecida 

pela contratante. 

UNID 25 30,14 753,50 

3 

Boné oxford, na cor branco composição (100% 

poliester), com gramatura de 160g/m², cobertura 

com forro interno. Na parte frontal deverá ser 

aplicado em pintura 

UNID 120 13,60 1.632,00 

4 
Calça em Brim (masculino/feminino), com ziper, 

tamanhos "P", "M" e "G" 
UNID 60 65,50 3.930,00 

5 

Camisa em Brim, tipo manga longa, 01 bolso, gola 

italiana, com botões, com pintura, em tamanhos 

P,M,G e GG.   

UNID 30 70,00 2.100,00 

6 

Camiseta em malha PV, em cor branco, manga 

longa, gola redonda, com estampa silk scren, 

tamanhos "P", "M",G". 

UNID 150 30,00 4.500,00 

7 

Camisetas em malha PV em cor branca, tipo 

masculina, manga curta, tradicional, gola redonda, 

tamanhos P, M, G com estampa silk scren. 

UNID 5.000 25,00 125.000,00 

8 

Camisetas em malha PV em cores, tipo masculina, 

manga curta, tradicional, gola redonda, tamanhos P, 

M, G com estampa silk scren.  

UNID 2.500 30,00 75.000,00 
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9 

Macacões modelo Samú: Pré encolhido, tipo sarja 

2/1, peso 221g/m², largura 1,61 m, composto por 

67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, 

tipo Hip stop ou similar, tingimento em cores 

firmes, resistentes ao uso e lavagens, na cor Azul 

Marinho, padrão 519 da cartela de cores da 

Santista, ou perfeitamente similar. 

UNID 14 320,00 4.480,00 

 

 

06. DO VALOR ESTIMADO 

6.1. O valor total dos itens para futura contratação estimado é de R$ 223.305,50 (duzentos e vinte 

e três mil, trezentos e cinco reais e cinqüenta centavos). 

07. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

7.1. O custo estimado da contratação e os respectivos valores foram apurados mediante pesquisa 

de preços praticados no mercado entre as seguintes empresas: F.G do Rego Cergosa-ME CPNJ: 

26.659.022/0001-51, Unifardas Sports CNPJ: 08.412.479/0001-85 e L.E.F CNPJ: 

04.509.175/0001-80.  

Concluímos que o valor de referencia em questão está de acordo com os preços praticados no 

mercado. 

08. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

 

PROJETO/ATIVIDADE 
ELEMENTO 

DE DESPESA 
FONTE DE RECURSO 

04.122.0005.2040 

12.361.0030.2202 

08.244.0016.2150 

10.301.0020.2160 

13.392.0038.2290 

3.3.90.39.00 
FPM,FMS,FMAS,EDUCACAO,FUNDEB, 

ICMS,ISS Recursos Próprios. 

09. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

 

9.1. A entrega deverá ser feita no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do 

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

prorrogação de prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE; 

9.2. 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 no Edital. 

10. CONDIÇÃO DE ENTREGA  
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10.1. Os produtos serão fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal Requisitante, 

observando os Parâmetros e Critérios para o Controle de qualidade do produto e o layout aprovado 

pela Secretaria requisitante.  

10.2. No ato da entrega o fornecedor deverá colher assinatura da pessoa responsável pelo 

recebimento do produto. 

10.3. Qualquer alteração nos produtos observada durante o recebimento ou a posterior, que, 

venham a desclassificá-lo para o uso, será objeto de troca, sem ônus para Prefeitura Municipal. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações do 

Município de Esperantina, por intermédio de suas secretarias:  

I. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da CONTRATANTE 

para a entrega dos serviços proporcionando todas as facilidades para que o FORNECEDOR possa 

cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.  

II. Rejeitar, no todo ou em parte, o material/serviço fornecido em desacordo com as obrigações 

assumidas pelo FORNECEDOR.  

III. Comunicar à fornecedora qualquer irregularidade no fornecimento dos objeto.  

IV. Impedir que terceiros forneçam o serviço objeto deste Termo.  

V. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado para esse fim.  

VI. Efetuar o pagamento, no mês subsequente ao fornecimento, até 30 (trinta) dias após 

recebimento e atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal, comprovando o efetivo fornecimento dos 

serviços.  

VII. Receber os serviços, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das 

especificações constantes da Nota Fiscal com a Nota de Empenho e atestando seu recebimento.  

VIII. Enviar a qualquer tempo, sempre que julgar necessário, amostra do objeto para análises 

laboratoriais, visando a qualidade dos mesmos.  

IX. Devolver, quando for o caso, com a devida justificativa, qualquer objeto entregue fora das 

especificações contratadas, bem como com prazo de validade vencido.  

X. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, 

contrato individual ou sua substituição por instrumentos hábeis conforme facultado pelo Art. 62 

da Lei nº 8.666/93, tais como: autorização de compras ou ordem de fornecimento, nota de empenho 

ou outro instrumento similar, conforme seja o caso;  

XI. Promover por meio de servidor(es) especialmente designado, o acompanhamento e a 

fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite 

observando o detalhamento contido neste Anexo I ou devolvendo para substituição, os que 

porventura não atenderem as descrições e especificações exigidas , sem ônus para a 

CONTRATANTE. 
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XII. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em especial, 

aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma; 

XIII. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I. Efetuar os serviços no prazo máximo fixado no Termo de Referência, contados a partir da 

notificação, quando apresentar deterioração, alterações na cor, sabor e aspectos diferentes das 

características naturais, durante o período de sua validade.  

II. Entregar os impressos embalados sem rasuras ou amassaduras, ou qualquer outra falha que 

impeça a sua utilização. 

III. Apresentar, sempre que solicitado, a documentação pertinentes à comprovação da qualidade 

do objeto ofertado.  

IV. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, seja 

fabricantes, técnicos e outros.  

V. Arcar com as despesas decorrentes da substituição de impressos rejeitados pelo Município, se 

detectada alteração nas características e informações, caso o Município julgue necessário.  

VI. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera o FORNECEDOR 

de suas responsabilidades contratuais.  

VII. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus à contratante.  

VIII. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências das Secretarias 

Municipais.  

IX. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às 

normas disciplinares do Município.  

X. Comunicar ao Gerenciador do SRP qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento dos serviços e prestar os esclarecimentos cabíveis.  

XI. Acatar todas as orientações da contratante, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

XII. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

XIII. Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos 

de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.  

XIV. Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas 

à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido 

político, classe social, nacionalidade.  
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XV. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da 

União em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do acompanhamento realizado pela 

CONTRATANTE.  

XVI. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes 

de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-

se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de 

terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas à execução do objeto deste Termo 

de Referência.  

XVII. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

CONTRATANTE. 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO   

 

13.1 A execução do presente contrato será fiscalizada por funcionário a ser definido pela 

CONTRATANTE.  

13.2 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. 

 

Esperantina – PI, 28 de Junho de 2019. 

 

 

 

_______________________________ 

Secretária Municipal de Administração 

 

 

 

 

_______________________________ 

Setor de Compras  
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