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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2019 

 

 

OBJETO – O objeto da presente licitação é Registro de Preços para futura a aquisição 

parcelados de produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas dependências 

Administrativas do Município, 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 XX/2019, 

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

Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às XXhXXmin do dia XX/XX/2019 na sala 

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

 

 

Esperantina (PI), ________ de _________________ de 2019.  

 

 

__________________________________________  

Assinatura/RG/CPF  

 

OBS.  

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

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

pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a Comissão, da comunicação de eventuais 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações e 

esclarecimentos adicionais.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2019 

1.0 - PREÂMBULO 

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 (Aprova o Regulamento para a modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), Decreto Federal nº 

3.555/00 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços), Decreto Municipal nº 045 de 

24/10/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços no âmbito municipal), 

subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações e Lei nº 123/06, 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 

aquisição parcelados de produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha, na forma abaixo: 

1.1 ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1.2 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: 19/08/2019  

HORÁRIO: 08:30 horas  

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

1538. 

 

1.3 RETIRADA DO EDITAL 

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

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

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

 

2.0 - ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

3.0 - OBJETO 

3.1 Constitui objeto do presente edital o Registro de Preços para futura a aquisição parcelados 

de produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas dependências Administrativas 

do Município. 

 

4.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, 

que atendam às condições de habilitação estabelecidas neste instrumento convocatório. 

Obs. 1: No ato constitutivo deverá estar contemplada, dentre os objetivos sociais, a execução 

de atividades de natureza compatível ao objeto de licitação. 
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Obs. 2: Para verificação da compatibilidade entre as atividades da licitante e o objeto licitado, 

servirão para análise o código CNAE, ou as atividades descritas no Contrato Social, desde que 

sejam semelhantes ao objeto do certame. 

4.2. Participarão da Sessão Pública do Pregão Presencial os representantes efetivamente 

credenciados. 

4.3. Não poderá participar da presente licitação empresa: 

4.3.1. Suspensa ou impedida de licitar ou contratar com esta Administração; 

4.3.2. Declarada inidônea para licitar ou contratar com esta Administração ou mesmo quando 

aplicada por outros órgãos ou entidades públicos; 

4.3.3. Com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

4.3.4. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de 

Esperantina - PI mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico. 

4.3.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, conforme previsto no 

acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário; 

4.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, 

pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

5.0 - CREDENCIAMENTO 

5.1. O local, horário e data para o credenciamento será conforme o estipulado no Preâmbulo 

deste edital. 

5.2. Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao 

Pregoeiro, devidamente munidos de carteira de identidade ou documento legal equivalente e 

documento que o credencie a participar do certame (procuração por instrumento público ou 

particular, com firma reconhecida, através da qual seja-lhe atribuídos poderes para apresentar 

proposta, formular lances e praticar todos os atos em direito admitidos e pertinentes ao certame, 

em nome do licitante, conforme modelo do Anexo IV). 

5.2.1.O representante da licitante deverá apresentar junto com a procuração o Estatuto ou 

Contrato Social atualizado, ou documento equivalente, com a finalidade de comprovar que o 

outorgante da procuração tem poderes para o ato. 

5.2.2. Não poderá se credenciar como representante de empresas licitantes Servidores Públicos 

Municipais da Administração Direta e Indireta do Município de Esperantina - PI. Conforme 

disposição do inciso III do art. 9° da Lei 8666 de 21 de junho de 1993. 

5.3. O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira de 

identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social 

atualizado. 

5.4. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo do Anexo V e, se não o fizer, 

deverá conter todos os dados informativos necessários ao credenciamento. 

5.5. Declaração dos interessados ou seus representantes de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, 

conforme modelo do Anexo VI. 

5.6. Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial, emitida até 180 

(cento e oitenta) dias da data de abertura do certame. 

5.7. No caso de requerimento para tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 

123/2006 (para as microempresas e empresas de pequeno porte), a licitante deverá comprovar 

sua situação mediante declaração de que atendem plenamente as exigências da referida Lei, 

conforme modelo do Anexo VII, bem como apresentação da Certidão referida no item 5.6 

deste edital. 
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5.7.1.Os licitantes enquadrados como Micro Empreendedor Individual – MEI são isentos da 

apresentação da Certidão simplificada, tendo em vista que o órgão responsável pela emissão da 

referida certidão não está emitindo a mesma para os MEIs. 

5.8. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal junto ao Pregoeiro implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade legal para 

realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 

5.9. A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a 

preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de 

recursos e a prática de os demais atos inerentes ao certame. 

5.10. Apresentar a ficha cadastral conforme modelo constante no ANEXO XIII, caso a empresa 

não apresente a ficha cadastral ou apresente incompleta, será solicitado pelo Pregoeiro no 

momento do credenciamento para que o faça. 

6.0 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

6.1. A Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues ao Pregoeiro 

no momento do credenciamento deste certame, em envelopes distintos, colados e 

indevassáveis, sob pena de desqualificação, contendo em sua parte externa, as seguintes 

informações: 

 

ENVELOPE- Nº 01  

PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANTINA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XX/201X 

ABERTURA DIA XX DE XXXX DE 2019 

AS XXHXXMIN 

ENVELOPE Nº 02 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ESPERANTINA - PI 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº XX/2019 

ABERTURA DIA XX DE XXXX DE 2019 

AS XXHXXMIN 

 

7.0 - PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. O envelope “Proposta de Preço” deverá conter a proposta de preço da licitante, que deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

7.1.1. Ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas informações exigidas no 

termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, 

sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), 

com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme 

mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

7.1.2. Apresentar preços completos, computando todos os custos necessários para o 

atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias 

e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da 

proposta; 

7.1.3. Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será 

considerado como tal; 

7.1.4. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente fornecerá o objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para 

contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à conta 

bancária poderão ser informados na fase da contratação; 
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7.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário 

e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 

7.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega 

do objeto licitado, conforme disposto no item 7.1.2, deste Edital. 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório.  

7.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.  

7.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos 

originais ofertados. 

7.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica 

em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da 

estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste 

edital. 

7.9. Da Proposta De Preços (Mídia Digital)  

7.9.1. As licitantes interessadas no presente certame, poderão preencher suas propostas de 

preços em mídia digital (CD, DVD ou PEN DRIVE). 

 

8.0 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados nos 

subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas observações deste item. 

8.2. Habilitação Jurídica 

8.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 

8.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou  

8.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 

8.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.2.5. Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial, emitida até 180 

(cento e oitenta) dias da data de abertura do certame. 

Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 8.2.1. a 8.2.5 não precisarão constar do 

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

neste Pregão. 

8.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

8.3.1 - A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em: 

8.3.1.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

8.3.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 

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

do certame; 

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

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

de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
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expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrange inclusive as contribuições sociais 

previstas. 

8.3.1.4 - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual 

8.3.1.4.1 - Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade. 

8.3.1.4.2 - Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

8.3.1.5 - Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal. 

8.3.1.5.1 - Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

8.3.1.5.2 - Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade 

8.3.1.6 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal. 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira 

8.4.1. Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata, expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da 

data de abertura do certame, caso não conste outro prazo de validade específico na referida 

certidão. 

8.5. Qualificação Técnica 

8.5.1. Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprovem o fornecimento dos produtos similares/compatíveis ao 

especificado neste documento. Na descrição deverão conter informações que permitam o 

entendimento dos trabalhos realizados, bem como aferir a semelhança ou afinidade com o 

objeto licitado. 

8.5.1.1. Os atestados devem conter: 

a) CNPJ da licitante e endereço atualizado da empresa; 

b) Relatório dos bens fornecidos e/ou serviços realizados; 

c) Nome completo, telefone e assinatura do responsável pela sua emissão. 

8.5.1.2.A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa jurídica emitente 

do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre a entrega 

prestado, podendo solicitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos 

comprobatórios da execução/fornecimento dos produtos. 

8.5.1.3. Em hipótese alguma será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela 

própria licitante, sob pena de infringência ao princípio da moralidade, pois a licitante não possui 

a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica. 

8.6. - Declaração que a empresa se compromete a fazer as entregas no prazo solicitado, 

conforme modelo do Anexo VIII. 

8.7. - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de situação regular perante o 

Ministério do Trabalho. 

8.7.1 - As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo 

responsável legal, atestando, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo à 

sua habilitação (conforme modelo do Anexo IX), bem como, a situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7º da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo X. 

8.8. - Declaração de não existência de servidores públicos em seu quadro de funcionários, 

diretores ou sócios, conforme modelo do Anexo XIV. 

OBSERVAÇÕES: 

1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 
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3. A documentação exigida no presente processo licitatório deverá ser compatível com as 

respectivas inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

4. A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à confirmação 

de sua validade, também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo 

Pregoeiro. 

5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 

Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 

considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do 

certame. 

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa 

na forma da lei, exceto a proposta, para a qual se observará o disposto no item 7, deste edital. 

6.1. As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio ao pregoeiro mediante cotejo 

da cópia com o original. 

6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 

licitatório. 

6.3. Não serão aceitas fotocópias efetuadas em aparelho fac-símile. 

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido neste edital, não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu 

requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9.0 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

9.1. A este procedimento licitatório será concedido o tratamento diferenciado as microempresas 

e empresas de pequeno porte, previsto nos artigos 42 à 45 da Lei 123/2006 (Estatuto Nacional 

da microempresa e Empresa de Pequeno Porte). 

9.2. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno 

porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeitos de comprovação de 

regularidade fiscal, conforme item 8.3 deste edital, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

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

Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

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

Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

9.2.2. A prorrogação de prazo previsto no item anterior (9.2.1) deverá sempre ser cedida pela 

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

prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado. 

9.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 9.1.1, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão 

pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

licitação. 

9.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em 

que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais 
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ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor 

oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.4.1. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida, não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

9.5.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do subitem 9.4.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do subitem 9.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

9.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 9.3, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.5.4. Não se aplica o sorteio quando, por sua natureza o procedimento não admitir o empate 

real, como acontece na fase de lances do pregão, em que os lances equivalentes não são 

considerados iguais, sendo classificados conforme a ordem de apresentação dos licitantes. 

9.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.5.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão. 

9.6. Para fazer jus ao tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 45 da Lei 123/2006, a 

licitante deverá comprovar na fase do credenciamento sua situação de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, conforme disposto no item 5.7, deste Edital. 

 

10.0 PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO 

0.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se 

aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 

10.2. Classificação das Propostas Comerciais 

10.2.1. Abertos os envelopes de Propostas Comerciais, estas serão analisadas verificando o 

atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

10.2.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aquelas que tenham 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para 

participarem dos lances verbais. 

10.2.3.Se não houver no mínimo 3 (três) propostas comerciais nas condições definidas no 

subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo 

de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas apresentadas. 

10.3. Lances Verbais 

10.3.1. Aos licitantes classificados será dada a oportunidade de nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior preço e os demais. 
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10.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, 

será realizado sorteio na sessão de pregão, para definir a ordem de apresentação dos lances. 

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

na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 

10.4. Julgamento 

10.4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

10.4.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 

respeito. 

10.4.2.1. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado da contratação. 

10.4.2.2. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

10.4.3. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 

condições habilitatórias. 

10.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências, será declarado o licitante vencedor, 

sendo lhe adjudicado o objeto proposto. 

10.4.5. Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 

verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de classificação, e, assim, 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 

10.4.6. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido melhor preço. 

10.5. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os 

atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

10.6. Decididos os recursos ou transcorrido in albis o prazo para sua interposição, o Pregoeiro 

devolverá aos licitantes julgados desclassificados os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO”. 

10.6.1. Os documentos de que trata o subitem anterior, ficarão a disposição dos interessados 

pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir da celebração do contrato, findo qual, não 

procurados, serão destruídos. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias 

úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, na sala da 

Comissão Permanente de Licitação. 

11.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do Pregão, as quais 

serão reduzidas a termo na respectiva Ata, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso. 

11.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

11.5. Os recursos administrativos deverão ser protocolizados no setor de protocolo da Prefeitura 

Municipal de Esperantina no endereço preambular, em sua via original, devidamente assinada 

por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em qualquer caso, 

ficando consignado que qualquer outro meio de apresentação não será recebido, não havendo 

qualquer validade o respectivo recurso 

11.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.7. O resultado do recurso será divulgado mediante comunicado a todos os licitantes via fax 

ou correio eletrônico. 

 

12.0 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, 

competindo à autoridade superior homologar o procedimento licitatório. 

12.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatadas as regularidades dos atos 

procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 

homologará o procedimento licitatório. 

12.3. A licitante vencedora, terá o prazo de 1 (um) dia útil a contar da adjudicação para 

apresentar nova planilha com a recomposição dos preços apresentados na fase de lances em 

valores unitários e totais. 

13.0 DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes 

quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que 

posteriormente será submetido à autoridade competente para fins de homologação. 

13.2. No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 

procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da 

licitação 

13.3. A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário 

a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

13.4. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a 

assinar a Ata, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, 

seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, ou revogar, a licitação independentemente da cominação 

do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.5. Decorrido o prazo do item 13.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não 

comparecendo à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido 

como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente. 

13.5.1 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 

13.5.2.Impedimento de contratar com este Município por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

13.5.3. A multa de que trata o item 13.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia 

do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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14. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. A Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contada a partir da data 

de assinatura. Respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalente, observada 

as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/93 e alterações 

e serão empenhadas nas seguintes rubricas: 

UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 021300; 020701;020703; 020801; 021101; 021101 

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0005.2040; 12.361.0030.2202; 12.361.0030.2203; 

12.361.0031.2241; 12.362.0034.2259; 12.365.0035.2260; 08.244.0016.2150; 

10.301.0020.2160 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 

FONTE DE RECURSO: FPM, FMS, FMAS, EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, PDDE, QSE, 

ISS, ICMS, PRÓPRIOS. 

 

15. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO 

15.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não 

tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador; 

15.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 

fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 

manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

15.1.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

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

por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 

e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

15.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

15.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

15.4.1 Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 

e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

15.5. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura 

Municipal de Esperantina, por meio do Setor de Licitações através do e-mail 

cplesperantina.pi@outlook.com ou pelo endereço Rua Vereador Ramos, 746, centro – CEP 

64.180.000 – Esperantina - PI Fone 086 3383 1538 

 

16.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Esperantina, 

mailto:cplesperantina.pi@outlook.com
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pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena e também 

está sujeito as demais penalidades previstas da Lei 8666/1993. 

16.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial dos Municípios e no caso 

de suspensão de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo 

das demais cominações. 

16.3. No caso de inadimplemento, a LICITANTE/CONTRATANTE estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

16.3.1. Advertência; 

16.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 

até o 2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 

16.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior 

a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

16.3.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de inadimplemento contratual; 

16.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

município por período não superior a 2 (dois) anos; e 

16.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

16.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 16.3.1, não prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades dos itens 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4, 16.3.5, principalmente sem prejuízo de outras 

hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 

cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis. 

16.4. As sanções previstas nos itens 16.3.1, 16.3.5, 16.3.6, poderão ser aplicadas conjuntamente 

com os itens 16.3.2, 16.3.3, 16.3.4, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

16.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 16.3, reserva-se ao órgão contratante o direito 

de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

16.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste Edital. 

17.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de referência; 

Anexo II – Cronograma de entrega x pagamento; 

Anexo III – Proposta de preços; 

Anexo IV – Procuração; 

Anexo V – Termo de credenciamento; 

Anexo VI – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; 

Anexo VII – Requerimento de benefício do tratamento diferenciado e declaração para 

microempresas e empresas de pequeno porte (lei complementar nº123/2006); 

Anexo VIII – Declaração de cumprimento de entrega dos produtos; 

Anexo IX – Declaração de inexistência de fatos supervenientes; 

Anexo X – Declaração nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da CF; 

Anexo XI – Minuta da ata de registro de preços; 
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Anexo XII – Minuta do contrato 

Anexo XIII – declaração de não parentesco 

Anexo XIV - Declaração de não existência de servidores públicos em seu quadro de 

funcionários, diretores ou sócios. 

17.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis. 

17.3. A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Presencial, assumindo como firme e 

verdadeira sua proposta e lances. 

17.4. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se 

original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada ou tratar-se dos envelopes de 

licitantes desqualificados e envelopes “Proposta Comercial” de licitantes inabilitados. 

17.5. Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, o Pregoeiro poderá, 

a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

17.6. Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são 

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro será considerado especificado e válido. 

17.7. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

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

comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos 

licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 

17.7.1. Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em 

cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo Pregoeiro 

ou Equipe de Apoio;  

17.7.2. O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 

desclassificação da proposta. 

17.8. As decisões do Pregoeiro serão publicadas no “Diário Oficial do Municípios, quando for 

o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas na 

Internet. 

17.9. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que 

disciplinam a matéria. 

17.10. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura 

Municipal de Esperantina revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fatos supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação.  

17.11. A Prefeitura Municipal de Esperantina poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos 

para recebimento das propostas ou para sua abertura.  

17.12. Para atender a seus interesses, a Prefeitura Municipal de Esperantina, reserva-se o direito 

de alterar quantitativo, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos aos limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.14. As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se obrigam 

a acompanhar as publicações referentes ao processo no Diário Oficial dos Municípios e as 
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publicações em Jornal de Grande Circulação, quando for o caso, com vista a possíveis 

alterações e avisos. 

17.15. Os pedidos de esclarecimento sobre o edital, ou dúvidas de ordem técnica poderão ser 

feitos por escrito através do e-mail cplesperantina.pi@outlook.com, preferencialmente, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para recebimento dos envelopes. 

17.16 Qualquer pessoa poderá questionar ou impugnar este Edital de Pregão, apontando de 

forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, até 02 (dois) 

dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o 

Município, através do (a) Pregoeiro (a) Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. As impugnações deverão ser protocolizadas no setor de protocolo da 

Prefeitura Municipal de Esperantina no endereço preambular, em sua via original, devidamente 

assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e condições em 

qualquer caso, ficando consignado que qualquer outro meio de apresentação não será recebido, 

não havendo nenhuma validade a respectiva impugnação. 

17.17. Ocorrendo impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e 

legislação vigente. 

17.18. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a 

realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 

06(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93, da Lei 8.666/93. 

17.19. Fica eleito o foro da Comarca de Esperantina - PI, para solucionar quaisquer questões 

oriundas desta licitação. 

Esperantina PI 05 de agosto de 2019 

 

 

Aquiles Lima Nascimento 

Presidente/Pregoeiro 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO X PAGAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

OBJETO: Pregão Presencial com (Registro de Preços para futura a aquisição parcelados de 

produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas dependências Administrativas do 

Município.  

1) Os objetos desta licitação deverão ser entregues de acordo com as necessidades da 

contratante, no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Esperantina, na Rua Vereador 

Ramos, 746, Bairro Centro, CEP 64.180-000, com frete e descarga às expensas da contratada. 

2) O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, porém a entrega de 

cada pedido será de até 05 (cinco) dias úteis, após emissão da ordem de fornecimento. 

3) Os pagamentos serão efetuados na terceira ou quarta semana do mês, após recebimento 

e conferência dos produtos. 

4) O horário de entrega será de segunda a sexta feira das 07:30hs às 13:30hs, estando 

sujeito a conferência. 

 

Local e data 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
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ANEXO III PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

OBJETO: Pregão Presencial com Registro de Preços para futura a aquisição parcelados de 

produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas dependências Administrativas do 

Município. 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD 
VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1  
xxx xxxx   

  

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 

Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo 

qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e 

estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim 

como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total 

responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

Declaramos, ainda, que estão incluídos no preço proposto todas as despesas relacionadas com 

o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, 

previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e 

outras despesas decorrentes de exigência legal. 

Informo, desde já que os pagamentos deverão ser creditados na Conta ________________ nº 

_____________ Agência nº ___________, Banco_______________.  

 

Observação 1: A Licitante deverá colocar marca/modelo em todos os produtos ofertados, caso 

não conste na proposta o pregoeiro poderá solicitar que o licitante declare a marca no momento 

da sessão. 

Observação 2:  Não será aceito como marca o nome do Fabricante, caso a licitante coloque o 

nome do fabricante, ficara a critério da administração a escolha da marca do fabricante 

indicado. 

Se não apresentado ou entregue de forma ou com arquivo adverso, não importará na 

desclassificação da empresa licitante, desde que a proposta escrita esteja atendendo ao Edital. 

* Prazo de entrega: Conforme a necessidade da contratante pelo período de 12 (doze) meses. 

*Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Local e data 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
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ANEXO 18 

PROCURAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

Por este instrumento de procuração a empresa …., devidamente inscrita no CNPJ 

sob o nº…., com sede à Rua/Av…, Nº……, Cidade……., Estado…………. neste ato 

representado pelo Sr………….., brasileiro, casado, portador do CPF …………. RG………….., 

residente e domiciliado na Rua…………., nº………..., cidade; …………..,estado……….., 

Representante legal da empresa, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. …………...., 

portador do RG…………., CPF …………..., aos quais concede poderes especiais para 

representá-lo junto a Prefeitura Municipal de Esperantina, com poderes para praticar todos os 

atos referentes ao Pregão Presencial nº xxx/2019, tais como: formulação de lances, alegações 

em ata, interposição de recursos, renúncia de direitos. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 

OBS: 

1. Para o caso de não haver menção do nome do representante no Contrato Social ou 

equivalente, este deverá apresentar procuração (Modelo Acima), com firma reconhecida em 

Cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes a este Pregão, tais como: 

formulação de lances, alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de direitos, etc; 

2. O representante da licitante deverá apresentar junto com a procuração o Estatuto ou 

Contrato Social atualizado, ou documento equivalente, com a finalidade de comprovar que o 

outorgante da procuração tem poderes para o ato. 

 

ANEXO V TERMO DE CREDENCIAMENTO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019 

 

   Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)………..., portador(a) do RG n.º……….;e do 

CPF n.º………. a participar da licitação instaurada pelo Município de Esperantina–PI, na 

modalidade Pregão Presencial n.º xxx/2019, na qualidade de representante legal, outorgando-

lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa………….., inscrita no CNPJ sob o nº 

…………...., bem como formular propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir 

de recursos e praticar os demais atos inerentes ao certame. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

A….. (razão social da empresa), CNPJ Nº…………………, localizada à …...declara, 

em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para 

este certame licitatório no Município de Esperantina–PI Pregão Presencial N.º xxx/2019. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 

 

ANEXO VII 

REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

(LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

____________,portador (a) da Carteira de Identidade R.G. nº. __________ – SSP/_____ e do 

CPF/MF nº________________, representante da empresa ____________, CNPJ/MF nº 

_______________________, solicitamos na condição de MICROEMPRESA/EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, quando da sua participação na licitação, modalidade Pregão Presencial Nº 

xxx/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 

42 a 45 da Lei Complementar nº. 123/2006. 

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006. 

(Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida 

pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte.)  

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE ENTREGA DO OBJETO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

A……………. (razão social da empresa), inscrita no CNPJ Nº………, localizada à 

…………………, DECLARA, que cumprirá os prazos de entrega dos produtos, conforme 

solicitado pela Secretaria Municipal requisitante e Anexo I (Termo de Referência) do Edital de 

Pregão Presencial nº xxx/2019. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 
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ANEXO 20 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

A……....(razão social da empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º;……, localizada 

à;……………., DECLARA, em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, 

que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação 

para este certame licitatório no Município de Esperantina– PI Pregão  Presencial N.º xxx/2019. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Pregão Presencial n.º xxx/2019, que não 

possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho. 

Local e data. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

CNPJ nº 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 
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ANEXO 21 

 

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 

xx/2019, consoante consta do Processo nº xxx/2019 RESOLVE REGISTRA OS PREÇOS, para 

futura a aquisição parcelados de produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas 

dependências Administrativas do Município., 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: 

1.0 OBJETO E PREÇOS 

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, a aquisição parcelado de 

produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas dependências Administrativas do 

Município. - PI. Conforme Termo de Referência em anexo, Pregão Presencial nº xxx/2019, 

para Registro de Preços nº xxx/2019, abaixo especificados: 

 
ITEM QUANT. UN DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS V. UNIT. V. TOTAL 

      

      

Total geral      

 

2.0 DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses. 

2.2. Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de validade 

desta Ata de Registro de Preços, o Município de Esperantina não será obrigado a aquisição, 

exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo 

utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e 

condições constantes do edital do PREGÃO PRESENCIAL nº xxx/2019 – Registro de 

Preços, que a precedeu e íntegra o presente instrumento de compromisso, independente de 

transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

 

3.0 DO PAGAMENTO 

3.1. A empresa licitante deverá apresentar com os produtos as notas fiscais eletrônicas, 

correspondentes ao fornecimento dos produtos, devidamente processadas com todos os campos 

preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, 

devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizadas pelo 

Almoxarifado Central. 
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3.2. O pagamento das notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas será efetuado através 

de Ordem Bancária, na terceira ou quarta semana do mês após a entrega das mercadorias e as 

notas deverão ser entregues e atestada pelo servidor designado pela Administração para a 

fiscalização do contrato; 

3.3. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para 

retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a 

data da devolução e a da reapresentação; 

3.4. Para fazer jus ao pagamento, a detentora da ata deverá apresentar a seguinte documentação: 

3.4.1.Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela 

Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

3.4.2. Certidão Negativa de Débitos Tributos Municipais e Estadual; 

3.4.3. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

3.5. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária. 

3.6. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

4.0 CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DA ENTREGA E DO PRAZO 

4.1. O prazo de fornecimento do objeto é de 12 (doze) meses, porém a entrega dos produtos 

será no prazo de 05 (cinco) dias úteis após emissão da ordem de fornecimento, sendo que a 

empresa vencedora só poderá executar a entrega após recebimento da requisição autorizando o 

fornecimento. 

4.2. O objeto da ata será recebido pela unidade requisitante, provisoriamente, consoante o 

disposto no artigo 73, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93. 

4.3. Se a qualidade dos materiais fornecidos não corresponder às especificações do objeto da 

ata, aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis. 

4.4. Se durante o prazo de validade da ata, as entregas apresentarem quaisquer alterações que 

impeçam ou prejudiquem sua utilização, desde que isto não represente culpa dos agentes do 

Município, este estabelecerá o prazo em que a detentora deverá providenciar a substituição, por 

sua conta e risco. 

4.5 Os produtos deverão entregues de acordo com as necessidades da contratante em local 

indicado ou no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Esperantina, com frete e 

descarga às expensas da contratada. Aqueles que necessitarem de instalação, esta deverá ser 

realizada de acordo com as necessidades e em local designado pela contratante. 

4.6 O horário de entrega será de segunda a sexta feira das 07:30hs às 13:30hs (horário local), 

estando sujeito a conferência. 

 

5.0 DAS OBRIGAÇÕES 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme 

ajuste representado pela nota de empenho; 

5.1.2. Aplicar as penalidades, quando for o caso; 

5.1.3. Prestar toda e qualquer informação, necessária à perfeita execução da nota de empenho; 

5.1.4. Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal acompanhada das 

certidões de regularidade, devidamente atestada, no setor competente; 
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5.1.5. Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 

5.2. Da Detentora da Ata: 

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida; 

5.2.2. Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, direta ou 

indiretamente, sobre os materiais fornecidos; 

5.2.3. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.4. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulada na proposta. 

5.2.5. Substituir às suas expensas, os materiais que se encontrarem em desconformidade com o 

edital ou fora do prazo de validade, dentro das condições de consumo; 

5.2.6. Repassar eventuais baixas de preços, ainda que, após expedida a Ordem de Fornecimento. 

5.2.7. Quando requisitado, entregar os materiais em local designado pelo Município, sem que 

com isso haja qualquer custo adicional. 

5.2.8. Credenciar um representante junto ao Município para prestar esclarecimentos que forem 

solicitados, cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

5.2.9. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto da licitação, sem prévia 

anuência do Município; 

5.2.10. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Município ou a terceiros, por culpa ou 

dolo, não servindo como excludente ou redutor dessa responsabilidade o fato de haver 

acompanhamento e fiscalização por parte do Município. 

5.2.11 Deveram os materiais ser totalmente embalados, marcados, e serem entregues em 

perfeito estado, ocorrendo à ruptura ou quebra tanto na viagem ou na entrega dos mesmos, os 

materiais deverão ser trocados no prazo máximo de 02 dias úteis. 

5.2.12 Entrega o objeto em conformidade com edital, caso for constatado que o material for 

inferior conforme as descrições do termo de referência e segundo norma e certificados exigidos 

em lei, os mesmos serão devolvidos ficando a empresa fornecedora responsável pelo 

pagamento de taxas, frete e demais encargos, devendo efetuar a troca do mesmo no prazo 

máximo de 02 dias úteis. Em caso de reincidência a empresa poderá sofrer sansões 

administrativas. 

5.2.13 Em caso de constatação de defeito dentro do prazo de validade mínimo dos materiais, o 

fornecedor deverá realizar a reposição do material em até 05 (cinco) dias após a notificação. 

5.2.14 Os materiais deverão, possuir no mínimo 01 (um) ano de garantia e validade. 

6.0 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

6.1. Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão 

formalizados pela retirada da nota de empenho pela detentora. 

6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos 

efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista 

para data posterior à do seu vencimento. 

6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual 

deverá ser feita através de nota de empenho. 

6.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na 

cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da 

identificação de quem procedeu ao recebimento. 

 

7.0 DAS PENALIDADES 

7.1. Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitará a 

detentora da Ata às penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais 

destacam-se: 
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7.1.1. Advertência; 

7.1.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até 

o 02º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 

7.1.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior 

a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

7.1.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de inadimplemento contratual; 

7.1.5. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 

7.1.6. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

7.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 

7.4. O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima dispostas será 

dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

8.0 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de 

Preços; 

8.1.1. Considera-se Preço registrado aquele atribuído aos produtos, incluindo todas as despesas 

e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer 

despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam 

no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na execução da 

mesma. 

8.2. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para 

menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do 

inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações (situações supervenientes e 

imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica 

extraordinária e extracontratual). 

8.3. O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço 

registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente 

justificado no processo. 

8.4. No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do 

preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou 

determinar a negociação. 

8.5. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o 

Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item 

visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o 

mesmo objeto cotado, qualidade e especificações. 
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8.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão Gerenciador 

desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das 

penalidades cabíveis. 

8.7. Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 

classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

8.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento 

devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 

8.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do 

registro, deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços 

inicialmente pactuados, mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, 

notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da 

proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

8.9. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, 

índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de 

mercado, envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do produto 

fornecido e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 

8.10. Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os fornecedores no sentido de 

estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, dando-

se preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais 

classificados, respeitada a ordem de classificação. 

8.11. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não 

aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o Órgão Gerenciador revogará a Ata 

de Registro de Preços, liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação 

de penalidade. 

8.12. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser 

consignado através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão as empresas 

vinculadas. 

8.13. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata 

proceder à nova licitação para a aquisição dos produtos, sem que caiba direito de recurso. 

 

9.0 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1. A presente Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do 

prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor 

da Ata quando: 

9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

9.1.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 

Administração não aceitar sua justificativa; 

9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 

9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das disposições 

legais; 

9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 

detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será 

feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo 
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de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou 

inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, 

por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir da última publicação. 

9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do MUNICÍPIO, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das penalidades 

previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

10.0 DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 

10.1. As aquisições decorrentes desta ata serão autorizadas, caso a caso, pela autoridade 

competente ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo, sempre com base nas 

estimativas de consumo, mediante prévia e obrigatória pesquisa de preços, onde se verifique 

que o preço registrado em ata encontra-se compatível com o de mercado. 

10.2. As aquisições decorrentes desta ata serão formalizadas através da emissão da Nota de 

Empenho/Requisição e respectiva Ordem de Fornecimento. Caso a unidade necessite de 

regulamentação não prevista neste instrumento, as normas não poderão divergir das cláusulas 

desta ata. 

 

11. DAS COMUNICAÇÕES 

11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 

presente Ata, serão feitas sempre por escrito 

 

12.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL nº xxx/2019 e a proposta da 

empresa ______ classificada em 1º lugar no certame supranumerado. 

12.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei 

10.520/2002 no que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. 

Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 

12.3. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de 

empenho e respectiva Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente decorrente da ata. 

12.4. Na hipótese de a detentora da ata se negar a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo 

correio, registrado, considerando-se como efetivamente recebido na data do registro, para todos 

os efeitos legais. 

 

13.0 DO FORO 

13.1. As partes elegem o foro da Comarca de Esperantina - PI, como único competente para 

dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.  

Esperantina-PI,___ de _____________de 2019. 

Prefeita Municipal - PI 

Gerenciador do SRP 

___________________________________ 

Vencedor 

Classificados: 
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ANEXO XII MINUTA DO CONTRATO N.     /2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° xxx/2019 

MINUTA DE CONTRATO N° ____/2019 

 

AQUISIÇÃO PARCELADOS DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA USO 

NAS DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO 

MUNICÍPIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE ESPERANTINA E A EMPRESA 

........................., NOS TERMOS QUE SEGUEM, EM 

CONSONANCIA COM AS LEIS 8.666/93 E 10.520/02. 

 

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

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

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

Esperantina-Pi, inscrita no RG nº .....SSP/PI e CPF ........., e a empresa......., pessoa jurídica de 

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

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

neste ato representada por seu sócio gerente .........., CPF nº ........., RG nº ........SSP-....., 

residente e domiciliado na cidade de ........., resolvem celebrar o presente Contrato para Registro 

de Preços para futura a aquisição parcelados de produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha 

para uso nas dependências Administrativas do Município, conforme requisitados pelas 

Secretarias Municipais, com fulcro na Lei do Pregão n.º 10.520, de 17 de julho de 2.002 e 

subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pelas Leis n. 8.883/94 

e n. 9.648/98, e de acordo com o que consta no Procedimento Pregão Presencial nº xxxx/2019 

, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura a aquisição 

parcelados de produtos de higiene e limpeza, copa e cozinha para uso nas dependências 

Administrativas do Município.  

1.2. O fornecimento do objeto deste Contrato, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem 

como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que, independentemente 

de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato: 

1.2.1. Proposta da CONTRATADA do Pregão Presencial N. xxxx/2019; 

1.2.2. Edital de Pregão Presencial N. xxxx/2019 e seus anexos; 

1.2.3. Termo de Referência 

1.3. Os documentos referidos na presente Cláusula são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro 

do mais alto padrão da técnica atual. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO 

2.1. Os valores unitários referentes a entrega dos produtos, serão os estipulados na proposta 

apresentada pela CONTRATADA, acostada ao Procedimento Administrativo Pregão 

Presencial nº xxx/2019. Os preços ajustados não sofrerão reajuste, salvo ser necessário para 

manutenção do equilíbrio contratual. 
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2.2. Nos preços acima estipulados estão inclusas todas as despesas sobre o objeto contratado 

tais como: tributos, fretes, seguros, encargos sociais e demais encargos indispensáveis ao 

perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento 

2.3. O valor do presente contrato é de R$ …..............(.........) 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

3.1. A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento dos objetos conforme a necessidades 

do CONTRATANTE, mediante apresentação de requisições devidamente preenchidas e 

autorizadas pela Secretaria demandante. 

3.2. A CONTRATANTE não se responsabilizará por fornecimento feito sem a apresentação 

de requisição devidamente preenchida. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
4.1. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente ao fornecimento do 

objeto deste contrato, devidamente preenchidas, sem rasuras, juntamente com as cópias das 

requisições autorizadas pelo CONTRATANTE. 

4.2. Após o ATESTO do servidor responsável pela fiscalização deste Contrato, o 

CONTRATANTE efetuará o pagamento das Notas Fiscais mediante ordem bancária, 

mensalmente na terceira ou na quarta semana de cada mês subsequente a prestação de serviços, 

mediante a apresentação da competente nota fiscal e das devidas ordens de Fornecimento. 

4.3. O CONTRATANTE não se responsabiliza pelo pagamento de notas fiscais sem a 

apresentação das respectivas requisições, devidamente assinadas na forma indicada no item 4.1 

retro. 

4.4. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 5º 

da Lei n.º 8.666/93. 

4.5. Para fazer jus ao pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar com cada nota fiscal, 

os seguintes documentos: 

4.5.1 Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela 

Fazenda Federal, e a Divida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

4.5.2. Certidão Negativa de Débitos Municipais Estaduais; 

4.5.3 Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

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

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

4.5.5. A validade das certidões deverá ser correspondente a programação de pagamento, 

constante no item 4.2, devendo o contratado ficar responsável pela conferência de tal validade. 

4.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, 

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

sem que isso gere direito à atualização monetária. 

4.7. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para 

retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado, os dias que se passarem entre a 

data da devolução e a da reapresentação da mesma. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
5.1.5.1. O prazo para a retirada da nota de empenho/requisição e respectiva Ordem de 

Fornecimento, será de até 02 (dois) dias corridos contados da data ciência da convocação. 

5.2. O prazo de fornecimento será de 12(doze) meses.  

5.2.1. Os objetos deste contrato deverão ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias uteis, após 

emissão da ordem de fornecimento, Conforme Anexo II - (Cronograma de Entrega x 

Pagamento), com frete e descarga por conta da contratada. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta de recursos próprios 

da 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

7.1. Fornecer à CONTRATADA, todas as informações relacionadas com o objeto do presente 

contrato; 

7.2. Pagar à CONTRATADA na forma estabelecida neste instrumento, efetuando a retenção 

dos tributos devidos, consoante a legislação vigente; 

7.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o 

cumprimento deste instrumento, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas; 

7.4. Exigir a apresentação de notas fiscais com as requisições fornecidas, recibos, atestados, 

declarações e outros documentos que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de 

pedidos, o atendimento de providências, o compromisso de qualidade, etc, bem como fornecer 

à CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de compromissos que 

exijam essas comprovações. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Atender as requisições do CONTRATANTE, fornecendo o objeto licitado na forma 

estipulada neste instrumento, principalmente quanto ao prazo de entrega; 

8.2. Executar o objeto licitado no local e forma indicada pela CONTRATANTE, obedecendo 

aos prazos estipulados. 

8.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente; 

8.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e 

expressa anuência do CONTRATANTE; 

8.5. Credenciar junto ao CONTRATANTE um representante e números de telefone e fax para 

prestar esclarecimentos e atender as solicitações, bem como reclamações que porventura 

surgirem durante a execução contratual; 

8.6. Indicar, a pedido do CONTRATANTE, telefones para contato fora dos horários normais 

de atendimento, inclusive finais de semana e feriados, para os casos excepcionais que 

porventura venham a ocorrer; 

8.7. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou 

a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

8.8. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, uma vez inexistir, no caso, vínculo empregatício deles com o 

CONTRATANTE; 

8.9. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

8.10. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado. 

8.11 Deveram os materiais ser totalmente embalados, marcados, e serem entregues em perfeito 

estado, ocorrendo à ruptura ou quebra tanto na viagem ou na entrega dos mesmos, os materiais 

deverão ser trocados no prazo máximo de 02 dias úteis. 

8.12 Entrega o objeto em conformidade com edital, caso for constatado que o material for 

inferior conforme as descrições do termo de referência e segundo norma e certificados exigidos 

em lei, os mesmos serão devolvidos ficando a empresa fornecedora responsável pelo 
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pagamento de taxas, frete e demais encargos, devendo efetuar a troca do mesmo no prazo 

máximo de 02 dias úteis. Em caso de reincidência a empresa poderá sofrer sansões 

administrativas. 

8.13 Em caso de constatação de defeito dentro do prazo de validade mínimo dos materiais, o 

fornecedor deverá realizar a reposição do material em até 05 (cinco) dias após a notificação. 

8.14 Os materiais deverão, possuir no mínimo 01 (um) ano de garantia e validade. 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor 

do CONTRATANTE, devendo este: 

9.1.1. Promover a avaliação e fiscalização dos objetos, solicitando à CONTRATADA e seus 

prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato; 

9.1.2. Atestar as notas fiscais da CONTRATADA para efeitos de pagamento; 

9.1.3. Solicitar a Prefeita Municipal, as providências que ultrapassarem a sua competência, 

possibilitando a adoção das medidas convenientes para a perfeita execução deste Contrato. 9.2. 

A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

10.1. O objeto deste instrumento será recebido pelo servidor designado para o acompanhamento 

do contrato, de forma provisória, imediatamente após efetuada a execução, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com a especificação exigida. 

10.2. Após o prazo máximo de 05 (cinco) dias, se achado conforme, dar-se-á o recebimento 

definitivo, para a liberação do pagamento. Caso o fornecimento seja executado em desacordo 

com o contrato e a proposta a CONTRATADA terá igual prazo para a troca ou a reparação das 

incorreções. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1. Caso a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Municipal de Esperantina, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena. 

11.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial e no caso de suspensão 

de licitar, o Licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais 

cominações. 

11.3. No caso de inadimplemento, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 

11.3.1. Advertência; 

11.3.2. Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, 

até o 

2º (segundo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 

11.3.3. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso superior 

a 02 (dois) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

11.3.4. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da EMPRESA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de inadimplemento contratual; 

11.3.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

este Município por período não superior a 2 (dois) anos;  

11.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
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11.3.7. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades dos itens 11.3.2., 11.3.3., 11.3.4., 11.3.5., principalmente sem prejuízo de 

outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 

cumulação de inadimplemento, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis. 

11.4. As sanções previstas nos itens 11.3.1, 11.3.5, 11.3.6, poderão ser aplicadas conjuntamente 

com os itens 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

11.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3, reserva-se ao órgão contratante o direito 

de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

11.6. A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDO – DA RESCISÃO  

12.1. O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento por parte da 

CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, 

mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 

recebimento. 

12.2. Caberá rescisão administrativa, independentemente de qualquer processo judicial ou extra 

judicial, quando: 

12.2.1. Constar de relatório firmado pelo servidor designado para acompanhamento e 

fiscalização deste Contrato a comprovação de dolo ou culpa da CONTRATADA, referente ao 

descumprimento das obrigações ajustadas; 

12.2.2. Constar do processo, a reincidência da CONTRATADA em ato faltoso, com 

esgotamento de todas as outras sanções previstas; 

12.2.3. Ocorrer atraso injustificado, a juízo do CONTRATANTE, no fornecimento dos 

materiais; 

12.2.4. Ocorrer falência, dissolução ou liquidação da CONTRATADA; 

12.2.5. Ocorrer as demais infrações previstas na Lei nº 8.666/93. 

12.3. Pode ocorrer rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

administrativo pertinente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE e está 

conveniência seja devidamente justificada. 

12.4. A rescisão amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

12.5. A rescisão judicial ocorrerá nos termos da legislação pertinente à espécie. 

12.6. Será considerado extinto o presente instrumento contratual, sempre que ocorrer uma das 

condições dispostas abaixo: 

12.6.1. Advento do termo contratual; 

12.6.2. Rescisão; 

12.6.3. Anulação; 

12.6.4. Falência ou extinção da empresa; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PRERROGATIVAS 

13.1. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, relativos ao presente 

Contrato e abaixo elencados: 

13.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse 

público, nos termos do art. 65 da Lei n.º 8.666/93; 

13.1.2. Extingui-lo, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei nº 

8.666/93; 

13.1.3. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato; 

13.1.4. Fiscalização da execução do Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE 

14.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência dos fatos estipulados no artigo 65, da 

Lei nº 8.666/93. 

14.2. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

de apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita. 

14.3. Os preços dos materiais apresentados nas propostas serão permanentes e irreajustáveis de 

acordo com a legislação vigente. 

14.4. Os preços poderão ser reajustados de ofício ou a pedido, após o interregno de 06 meses 

da apresentação da proposta, devendo a contratada demonstrar através de Notas Fiscais do 

mesmo distribuidor, o preço praticado anteriormente e o atual. 

14.5. Nos casos de revisão de preços, poderão ser concedidos, caso haja motivo relevante, que 

importe na variação substancial do custo dos materiais junto ao distribuidor, devidamente 

justificado e demonstrado pela Contratada. 

14.6. Somente haverá revisão de valor quando o motivo for notório e de amplo conhecimento 

da sociedade, não se enquadrando nesta hipótese simples mudança de fornecedor ou de 

distribuidora por parte da Contratada; 

14.7. Os reajustes e as revisões serão promovidos levando-se em conta apenas o saldo não 

retirado, e não servirão, em hipótese alguma para ampliação de margem de lucro. 

14.8. Os reajustes e as revisões preços não ficarão adstritas a aumento, devendo o fornecedor 

repassar ao Município as reduções que possivelmente venham ocorrer em seus respectivos 

percentuais. 

14.9. Tais recomposições poderão ser espontaneamente ofertadas pelo fornecedor ou requeridas 

pelo Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

15.1. A CONTRATADA deverá observar para que durante toda a vigência do contrato, seja 

mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE 

16.1. Caberá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de 

seus eventuais aditivos, no Diário Oficial. 

16.2. As despesas resultantes da publicação deste Contrato e de seus eventuais aditivos, 

correrão por conta do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO 

DO CONTRATO 

17.1. A execução do presente contrato e aos casos omissos aplicam-se as disposições contidas 

na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 

2002 e Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

18.1. O Foro da Comarca de Esperantina é competente para dirimir questões oriundas deste 

contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo. 

       Esperantina, _______ de ______________ de 2019. 

 

_______________________________________ 
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CONTRATANTE 

_______________________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1________________________________ 

CPF_______________________ 

2________________________________ 

CPF________________________ 
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ANEXO XIII DECLARAÇÃO DE 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 

 

 

ANEXO XIV 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS EM SEU 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, DIRETORES OU SÓCIOS. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XXX/2019  

 

                 Declaramos, em atendimento ao previsto no PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2019, que 

não possuímos, em nosso quadro de funcionários, servidores ou membro da Administração da 

Prefeitura Municipal de Esperantina, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de 

mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável técnico 

Local e data 

Assinatura de responsável  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01. DO OBJETO 

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de empresa visando 

aquisições de Materiais de Higiene e Limpeza, Copa Cozinha, para atender a 

Prefeitura de Esperantina e Demais Órgãos de sua Estrutura Administrativa, no 

município de Esperantina Piauí. 

02. DA JUSTIFICATIVA  

Aquisição do referido objeto, visa manter o ambiente limpo e higienizado, diante 

do fluxo de atendimento de pessoas nas repartições públicas, proporcionando uma 

estrutura adequada, bem como aquisição de utensílios para copa e cozinha, com 

a finalidadede atender às necessidades da Prefeitura Municipal e Demais Órgãos 

de Esperantina - PI. 

03. DO AMPARO LEGAL. 

O presente Termo de Referência encontra-se consubstanciado na Lei n° 

10.520/2002, na Lei n° 8.666/1993 e suas alterações. 

04. DOS OBJETOS  

 

4.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS 

  

4.1.1. Os objetos possuem a seguinte especificação: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 ABRIDOR DE RECIPIENTES (LATA/GARRAFA) UNIDADE 30 2,30 69,00 

2 ÁGUA SANITÁRIA, CX C / 12 UNID. DE 1.000ML CAIXA 400 22,76 9.104,00 

3 ALCOOL GEL 70% DE 500G UNIDADE 800 4,50 3.600,00 

4 AMACIANTE LÍQUIDO, CAIXA C/12 CAIXA 60 51,10 3.066,00 

5 

AVENTAL DE PROTEÇÃO, para cozinha em plástico, 

modelo unissex, com alça no pescoço e amarras 

laterais, medindo aproximadamente: 80cm x 60cm 

UNIDADE 550 7,94 4.367,00 

6 BACIA PLÁSTICA GRANDE 34LTS UNIDADE 100 14,94 1.494,00 

7 BACIA PLÁSTICA MÉDIA 11 LTS UNIDADE 80 4,05 324,00 

8 BALDE DE PLÁSTICO DE 10 LITROS, S/ TAMPA UNIDADE 150 8,60 1.290,00 

9 BALDE DE PLÁSTICO TIPO PEDREIRO UNIDADE 250 9,96 2.490,00 

10 BALDE PLÁST. C/TAMPA 60 LTS. UNIDADE 250 18,22 4.555,00 

11 BALDE PLÁSTICO 15 LTS. UNIDADE 180 9,56 1.720,80 

12 BALDE PLÁSTICO 20 LTS. UNIDADE 180 7,97 1.434,60 
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13 
BANDEJA GRANDE, material inoxidável tipo lisa, 

dimensões cerca de 50x30x4cm 
UNIDADE 120 54,96 6.595,20 

14 BOM AR 360 ML UNIDADE 1000 10,16 10.160,00 

15 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO UNIDADE 80 4,69 375,20 

16 CAÇAROLA DE ALUMÍNIO N° 30. UNIDADE 50 59,33 2.966,50 

17 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO N°40 UNIDADE 40 231,17 9.246,80 

18 CAÇAROLA EM ALUMÍNIO Nº 24 UNIDADE 60 64,94 3.896,40 

19 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 120 LITROS UNIDADE 20 51,00 1.020,00 

20 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 60 LITROS UNIDADE 60 46,16 2.769,60 

21 CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº 32 UNIDADE 30 168,75 5.062,50 

22 CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº 40 UNIDADE 30 146,66 4.399,80 

23 CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO Nº36 UNIDADE 30 168,75 5.062,50 

24 CERA LÍQUIDA INCOLOR/VERMELHA 750 ML UNIDADE 100 7,47 747,00 

25 
CESTO DE LIXO COM PEDAL GRANDE, Material plástico 

capacidade 30l, com pedal e tampa  
UNIDADE 200 22,41 4.482,00 

26 
CESTO DE LIXO COM PEDAL MÉDIO, Material plástico 

capacidade 20l, com pedal e tampa 
UNIDADE 200 33,45 6.690,00 

27 
CESTO DE LIXO COM PEDAL PEQUENO, Material 

plástico capacidade 15l, com pedal e tampa 
UNIDADE 200 21,43 4.286,00 

28 
CESTO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO (SEM TAMPA) 10 

LITROS 
UNIDADE 600 2,78 1.668,00 

29 COADOR DE PANO P/CAFÉ UNIDADE 500 1,52 760,00 

30 COADOR P/CAFÉ/CHÁ - PAPEL UNIDADE 600 2,68 1.608,00 

31 
COLHER DE SOPA, material corpo aço inoxidável, 

comprimento de 20cm  
UNIDADE 500 3,23 1.615,00 

32 COLHER DE ALUMINIO GRANDE UNIDADE 80 2,80 224,00 

33 COLHER DE CHÁ, material corpo aço inoxidável  UNIDADE 100 3,03 303,00 

34 COLHER DESCARTAVEL C/50UNID PACOTE 1200 2,30 2.760,00 

35 COPO DE VIDRO 190ML UNIDADE 
100 2,50 250,00 

36 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180ML CX. C/25 PCT CAIXA 200 80,00 16.000,00 

37 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML CX C/50PCT CAIXA 200 78,95 15.790,00 

38 COPOS DE VIDRO C/ 6 PEÇAS CONJUNTO 60 9,58 574,80 

39 
DEPOSITO P/LIXO 60TL, material plástico 

capacidade de 60lt 
UNIDADE 100 57,25 5.725,00 

40 DESENTUPIDOR DE PIA UNIDADE 60 6,94 416,40 

41 DESINFETANTE 1000 ML CAIXA COM 12 UNIDADES CAIXA 600 31,62 18.972,00 

42 DESINFETANTE CONCENTRADO COM 5 LITROS UNIDADE 500 12,05 6.025,00 

43 DETERGENTE LÍQUIDO, CX C/ 24 X 500ML CAIXA 600 42,06 25.236,00 

44 ESCORREDOR DE MACARRÃO ALUMINIO N° 45 UNIDADE 60 57,96 3.477,60 

45 ESCORREDOR DE MACARRÃO ALUMINIO Nº 30 UNIDADE 60 58,49 3.509,40 

46 ESCORREDOR DE MACARRÃO ALUMINIO Nº 40 UNIDADE 60 54,81 3.288,60 

47 ESCOVA PARA LAVAR UNIDADE 300 3,02 906,00 

48 ESCOVA PARA SANITÁRIO UNIDADE 150 2,24 336,00 

49 ESCOVA PRA SANITÁRIO COM SUPORTE UNIDADE 170 2,66 452,20 

50 ESPANADOR DE MESA UNIDADE 120 15,84 1.900,80 

51 ESPONJA DE AÇO P/ ARIAR ALUMÍN IO - PCT C/ 08 UND PACOTE 1000 0,90 900,00 
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52 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CX C/ 60 UNID. CAIXA 180 0,60 108,00 

53 FACA DE COZINHA UNIDADE 80 9,96 796,80 

54 FACA DESCARTÁVEL PCT C/50UNID PACOTE 100 5,93 593,00 

55 FAQUEIRO CONJUNTO 80 47,50 3.800,00 

56 
FILME DE PVC PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS 

30M/290MM 
UNIDADE 300 7,40 2.220,00 

57 FLANELA 30 X 50 UNIDADE 600 1,95 1.170,00 

58 FLANELA MÉDIA 40 X 60 CM UNIDADE 300 2,36 708,00 

59 FÓSFORO PCT C/10CX. PACOTE 180 6,90 1.242,00 

60 
FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE, material de 

alumínio, tipo funda, diâmetro de 30cm. 
UNIDADE 60 50,00 3.000,00 

61 
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO MÉDIA, material de 

alumínio, tipo antiaderente, diâmetro de 26cm. 
UNIDADE 60 35,53 2.131,80 

62 GARRAFA PLÁSTICA AMERICANA C/ TAMPA, CAP. 1 LITRO UNIDADE 60 19,95 1.197,00 

63 
GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ, Capacidade 1 litro, 

sem válvula de pressão, tipo plástica.   
UNIDADE 60 34,41 2.064,60 

64 
GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ, Capacidade de 500ml, 

sem válvula de pressão, tipo plástica. 
UNIDADE 60 29,90 1.794,00 

65 

GARRAFÃO TÉRMICO,Capacidade de 12 litros, 

material de espuma de polietileno e dupla camada 

de PEAD, com tampa roscavel e torneira para 

dispensar líquido. 

UNIDADE 12 133,99 1.607,88 

66 GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE MEDINDO 20X23 PACOTE 400 2,80 1.120,00 

67 INSETICIDA SPRAY 300 ML UNIDADE 400 11,62 4.648,00 

68 JARRA DE PLÁSTICO 2LTS UNIDADE 60 33,71 2.022,60 

69 JARRA P/ÁGUA DE PLÁSTICO CAP AC. P/ 1 LITRO UNIDADE 60 23,40 1.404,00 

70 LEITEIRA GRANDE 35X36 COM ALÇA UNIDADE 80 47,51 3.800,80 

71 LIMPA ALUMÍNIO UNIDADES 500 ML CAIXA 300 33,39 10.017,00 

72 LIMPA VIDROS, CX C/ 12 X 500ML CAIXA 100 66,81 6.681,00 

73 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML UNIDADE 800 2,00 1.600,00 

74 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL CAP 20 LITROS UNIDADE 100 32,40 3.240,00 

75 LUSTRA MÓVEIS 200 ML UNIDADE 80 2,88 230,40 

76 LUVA FORRADA PARA LIMPEZA TAM ANHO PEQUENO PAR 1000 1,60 1.600,00 

77 LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAMANHO GRANDE PAR 1000 6,66 6.660,00 

78 LUVA FORRADA PROFISSIONAL TAMANHO MÉDIO PAR 1000 3,64 3.640,00 

79 LUVAS PARA SERVIÇOS GERAIS PAR 1000 4,68 4.680,00 

80 MANGUEIRA 20 M UNIDADE 30 30,45 913,50 

81 MÁSCARA DESCARTÁVEL PCT COM 100 PACOTE 300 12,44 3.732,00 

82 PÁ DE LIXO DE PLÁSTICO UNIDADE 500 6,06 3.030,00 

83 PÁ DE LIXO DE ZINCO UNIDADE 400 4,80 1.920,00 

84 PANELA DE PRESSÃO C/07 LTS UNIDADE 50 74,48 3.724,00 

85 PANELA DE PRESSÃO COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS. UNIDADE 50 96,66 4.833,00 

86 PANO DE CHÃO UNIDADE 1000 3,50 3.500,00 

87 PANO DE CHÃO SACO - UNIVERSAL UNIDADE 800 3,99 3.192,00 

88 PANO DE COPA E COZINHA TIPO FELPUDO UNIDADE 400 2,59 1.036,00 

89 PANO DE PRATO UNIDADE 800 3,58 2.864,00 

90 PANO MULTIUSO PCT COM 5 UNIDADES PACOTE 280 3,79 1.061,20 
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91 
PAPEIRO, com bico, tamanho  14cm, esmaltado, cabo 

de plastico 
UNIDADE 100 21,80 2.180,00 

92 PAPEL HIGIÊNICO 30MTS BRANCO C/8 FARDO 800 7,50 6.000,00 

93 PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 METROS FARDO FARDO 800 43,49 34.792,00 

94 PAPEL HIGIÊNICO PCT COM 4 UNIDADES DE 30 METROS PACOTE 1000 3,25 3.250,00 

95 PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS PACOTE 800 6,85 5.480,00 

96 
PASTA PARA LIMPEZA, pote com 500ml, composição 

sabão de côco, glicerina, agente mineral.  
UNIDADE 300 3,50 1.050,00 

97 
PEDRA SANITÁRIA, com furo no meio para engate do 

suporte plástico, para prender ao vaso sanitário  
UNIDADE 2000 1,29 2.580,00 

98 PENEIRA USO DOMÉSTICO EM PLÁSTICO G UNIDADE 60 8,58 514,80 

99 

PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE ÁGUA 180 A 

200ML EM ACRÍLICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 

0,43X12X11CM E 6CM DE DIÂMETRO, COM BOTÃO DE 

PRESSÃO, LIBERAÇÃO DE UM COPO POR VEZ, COM ABAS 

PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 

UNIDADE 40 23,90 956,00 

100 

PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE ÁGUA 50ML 

EM ACRÍLICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 

0,35X11X1,16CM, COM BOTÃO DE PRESSÃO, LIBERAÇÃO 

DE UM COPO POR VEZ, COM ABAS PARA FIXAÇÃO NA 

PAREDE 

UNIDADE 40 34,99 1.399,60 

101 PRATO DE LOUÇA UNIDADE 500 9,00 4.500,00 

102 PRATO DE PORCELANA CONJUNTO 300 22,50 6.750,00 

103 PRATO EM POLIPROPILENO PARA MERENDA UNIDADE 2000 7,51 15.020,00 

104 PRENDEDOR DE ROUPAS 12 UNIDADES CARTELA 100 1,59 159,00 

105 RECIPIENTE EM VIDRO PARA GUARDAR ALIMENTOS UNIDADE 180 12,00 2.160,00 

106 REMOVEDOR DE CERA COM 5 LITROS UNIDADE 80 76,76 6.140,80 

107 RODO DE BORRACHA 30 CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 5,68 2.272,00 

108 RODO DE BORRACHA 40CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 5,98 2.392,00 

109 RODO DE ESPUMA 30 CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 11,80 4.720,00 

110 RODO DE MADEIRA 30 CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 4,53 1.812,00 

111 RODO DE MADEIRA 40 CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 4,30 1.720,00 

112 RODO DE MADEIRA 60 CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 12,80 5.120,00 

113 RODO INDUSTRIAL 40CM, COM CABO ALUMÍNIO UNIDADE 400 20,10 8.040,00 

114 RODO INDUSTRIAL 60CM, OM CABO ALUMÍNIO UNIDADE 400 38,90 15.560,00 

115 SABÃO EM BARRA 50 X 200 G CAIXA 
200 70,00 14.000,00 

116 SABÃO EM PÓ, CX COM 20 UNID. 500 GRAMAS CAIXA 
400 87,00 34.800,00 

117 SABONETE 90 G DÚZIA 
300 18,22 5.466,00 

118 SABONETE LIQUIDO 500ML UNIDADE 200 4,98 996,00 

119 SACO P/ LIXO CAP. 15 LTS.PC.C/10 UNID PACOTE 800 3,25 2.600,00 

120 SACO P/ LIXO CAP. 30 LTS.PC.C/10 UNID PACOTE 2000 2,13 4.260,00 

121 SACO P/LIXO CAP. 50 LTS.C/10 PACOTE 2000 4,46 8.920,00 

122 SACO P/LIXO CAP.100 LTS C/05 PACOTE 100 1,72 172,00 

123 SALEIRO DE PLASTICO UNIDADE 60 1,72 103,20 

124 SODA CAUSTICA, CX. C/ 24 X 500 G CAIXA 300 7,14 2.142,00 

125 

TACHO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, com alças em alumínio. 

com tampa medindo no min 40cm de diâmetro e 

capacidade de 12 litros  

UNIDADE 80 90,00 7.200,00 
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126 

TACHO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, com alças em alumínio. 

com tampa medindo no min 50cm de diâmetro e 

capacidade de 27 litros 

UNIDADE 60 121,00 7.260,00 

127 
TAPETE, largura 48cm, comprimento 78cm, 

composição 100% algodão 
UNIDADE 250 25,00 6.250,00 

128 TOALHA DE ROSTO UNIDADE 400 6,25 2.500,00 

129 TORNEIRA PARA FILTRO UNIDADE 180 1,49 268,20 

130 TOUCA UNIDADE 1200 1,13 1.356,00 

131 VASSOURA DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 600 5,20 3.120,00 

132 VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 800 2,44 1.952,00 

133 VASSOURA DE PELO 30CM, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 400 7,41 2.964,00 

134 VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 280 7,42 2.077,60 

135 VASSOURÃO DE GARI, COM CABO DE MADEIRA UNIDADE 80 5,60 448,00 

136 VELA PARA FILTRO UNIDADE 300 5,00 1.500,00 

137 XICARA COM PIRES CONJ C/06 CONJUNTO 120 24,39 2.926,80 

138 XÍCARA P/CAFÉ UNIDADE 200 7,32 1.464,00 

 
05. DO VALOR ESTIMADO 

5.1. O valor total dos itens para futura contratação estimado é de R$ 566.868,28 

(quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte 

e oito centavos). 

06. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

6.1. O custo estimado da contratação e os respectivos valores foram apurados 

mediante pesquisa de preços realizado pela ferramenta www.bancode 

precos.com.br, baseado em contratações públicas similares e pesquisas de 

mercado, efetuada pelo setor responsável da Prefeitura Municipal de Esperantina-

PI. 

Concluímos que o valor de referencia em questão está de acordo com os preços 

praticados no mercado. 

07. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 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 

12.361.0030.2203 

12.361.0031.2241 

12.362.0034.2259 

12.365.0035.2260 

08.244.0016.2150 

10.301.0020.2160 

3.3.90.30.00 

FPM,FMS,FMAS, 

EDUCAÇÃO,FUNDEB40%,PDDE,QSE 

ISS,ICMS,PRÓPRIOS 
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08. DO PRAZO DE ENTREGA  

8.1 O prazo para entrega dos produtos será de até 5 (cinco) dias, contados do 

envio eletrônico ou físico da autorização de fornecimento emitida pelo setor 

competente;  

09. DO LOCAL DE CONDIÇÃO DE ENTREGA  

 

9.1 O material será fornecido no local indicado pela Secretaria Requisitante, 

no horário e endereço indicado na Ordem de Fornecimento, de segunda a sexta, 

das 08:00 as 11:00h e das 13:30 as 17:00h. 

9.2 Os produtos serão fornecidos conforme solicitação da Secretaria Municipal 

Requisitante, observando os Parâmetros e Critérios para o Controle de qualidade 

do produto.  

9.3 No ato da entrega o fornecedor deverá colher assinatura da pessoa 

responsável pelo recebimento do produto.  

9.4 Qualquer alteração nos produtos observada durante o recebimento ou a 

posterior, que, venham a desclassificá-lo para o consumo, será objeto de troca, 

sem ônus para Prefeitura Municipal. 

10.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

I. Entregar o produto em embalagem original, devidamente lacrada, devendo 

promover a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dia útil, contados a 

partir da notificação da Controladoria Municipal, quando apresentar 

deterioração, alterações na cor, sabor e aspectos diferentes das características 

naturais, durante o período de sua validade.  

II. Entregar os materiais envasados/embalados com prazo de validade mínima de 

três meses.  

III. Apresentar, sempre que solicitado, a documentação pertinentes à comprovação 

da qualidade do produto ofertado.  

IV. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras 

entidades, seja fabricantes, técnicos e outros.  

V. Arcar com as despesas decorrentes de exame laboratorial do produto fornecido, 

se detectada alteração nas características, caso o Município julgue necessário.  

VI. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera o 

FORNECEDOR de suas responsabilidades contratuais.  
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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 qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao fornecimento 

do material 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.  

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. 
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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.  

XVIII. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do 

objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da 

CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros.  

XIX. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados à execução do objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência.  

XX. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais, resultantes 

da adjudicação do objeto deste Termo de Referência. 

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, 

fundos e órgãos: 

I. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

CONTRATANTE para a entrega dos materiais 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 fornecido em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo FORNECEDOR.  

III. Comunicar à fornecedora qualquer irregularidade no fornecimento dos 

materiais. 

IV. Impedir que terceiros forneçam o material objeto deste Termo.  

V. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor designado 

para esse fim. 

VI. Efetuar o pagamento mensalmente, no mês subsequente ao fornecimento, até 30 

(trinta) dias após recebimento e atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo fiscal, 

comprovando o efetivo fornecimento dos produtos.  
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VII. Receber os produtos, 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 produto 

para análises laboratoriais, visando a qualidade dos mesmos.  

IX. Devolver, quando for o caso, com a devida justificativa, qualquer produto 

entregue fora das especificações contratadas, bem como com prazo de validade 

vencido.  

X. Efetuar 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.  

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;  

XIV. Promover o gerenciamento da Ata e o controle dos preços registrados, 

efetuando as necessárias atualizações;  

XV. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

XVI. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso 

fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação 

ou recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data 

do recebimento dos documentos de comprovação.  

11.2 O objeto desta licitação será fornecido, parceladamente, e somente mediante 

a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade 

competente ou responsável por ele designado:  

11.3 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, 

tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da 

própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente 
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os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na 

proposta da CONTRATADA. 
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