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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR MEIO DE COTAÇÃO  

ELETRÔNICA Nº 020/2020-PME 2ª VEZ 

 O MUNICIPIO DE ESPERANTINA – PI, por meio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada 

pela portaria nº 134 de 19/11/2019, Decreto Federal nº 10.024/2019, LEI Nº 13.979, DE 6 DE 

FEVEREIRO DE 2020 e MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, Lei 

Complementar  n° 123 com suas alterações posteriores, Lei nº 8078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor) e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, nos termos deste 

edital e seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local 

abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO/COTAÇÃO 

ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO  ÚNITÁRIO, através do sistema de COTAÇÃO 

ELETRÔNICA objetivando a contratação de empresa para aquisição de aparelhos telefônicos para 

atender as necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Esperantina., na forma abaixo:  

IMPORTANTE:   
A cotação eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições 

de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de cotação 

eletrônica (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, acessível através do site 

www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

INFORMAÇÕES Rua Vereador Ramos, 746, Centro – Esperantina – PI – Fone: (086)3383-1538. 

 

RETIRADA DO EDITAL 

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

Na sede da Prefeitura Municipal de Esperantina – PI, Rua Vereador Ramos, 746, Centro – Esperantina 

– PI – Fone: (0xx86)3383-1538 de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 12h00  

  

CADASTRO DE PROPOSTAS:  03/08/2020, às 09:00h a 04/08/2020 às 09:00h 

DATA E HORA DE ABERTURA DA 

DISPENSA  
Dia 04/08/2020, às 09h00min.  

DURAÇÃO DA ETAPA DE LANCES 1440 minutos 

 

NOTA: Para todas as referências de tempo observar-se-á o horário de Brasília (DF). Serão 

disponibilizados nos sites www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.tce.pi.gov.br e Portal Prefeitura de 

Esperantina esperantina.pi.gov.br (todos os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes ao 

edital. Compete ao licitante acessar o site para obter as informações. 

  

2. OBJETO:            

2.1.   O objeto é a contratação de empresa para aquisição de aparelhos telefônicos para atender as 

necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Esperantina. Conforme Projeto Básico 

anexo I.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.tce.pi.gov.br/
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2.3. Atender as especificações e exigências contidas no Termo de Referência - ANEXO I e Modelo.  

 

3. CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 

proponente que o tiver apresentado, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis.  

3.2. As normas que disciplinam este certame eletrônica serão sempre interpretadas em favor da 

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

a finalidade e a segurança da contratação. 

3.3. A inclusão da proposta no Sistema Eletrônico implicará a plena aceitação pela participante das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

3.4. A autoridade competente do Município poderá revogar a presente Cotação Eletrônica de Preços 

por razões de interesse público derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente, 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e fundamentado. 

3.5. A anulação do procedimento de cotação eletrônica por motivo de ilegalidade não gera obrigação 

de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

3.6. As normas que disciplinam está Cotação Eletrônica serão sempre interpretadas em favor da 

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

e a segurança da contratação. 

3.7. Os casos omissos serão avaliados e decididos entre os membros designados como, homologado e 

coordenador da Cotação Eletrônica de Preço, podendo os mesmos agir em conjunto com o setor técnico 

solicitante da aquisição através da cotação eletrônica ou mesmo com a Assessoria Jurídica do órgão, 

se entender necessário.  

 

3.8  DO CREDENCIAMENTO  

3.8.1 Os procedimentos para credenciamento e obtenção da chave e senha de acesso poderão ser 

iniciados diretamente no site de licitações no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 

acesso “credenciamento – licitantes (fornecedores)”. 

3.8.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 

de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado junto à Bolsa Brasileira de 

Mercadorias ou a qualquer corretora de mercadorias associada, atribuindo-lhe poderes para 

formular/assistir lances de preços e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo 

licitatório no site www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

3.8.2 A participação do licitante se dará diretamente pela Bolsa Brasileira de Mercadorias ou por meio 

de corretora contratada para representá-lo, que deverá manifestar em campo próprio do sistema pleno 

conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital.  

3.8.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 

a responsabilização legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes à este procedimento licitatório.  

3.4.5 O acesso do operador a cotação eletrônica, para efeito de encaminhamento de proposta de preço 

e de lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa.  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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3.8.6 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

procedimento licitatório eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 

iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias.  

3.8.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Bolsa Brasileira de 

Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, ainda que por 

terceiros.  

3.8.8 Dúvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletrônico poderão ser dirimidas 

através da Central de Atendimento aos Licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponíveis 

no endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br.  

 

4. DA HABILITAÇÃO: 

4.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sistema; 

4.2. O licitante detentor da melhor proposta deverá encaminhar ao setor de licitação no24 horas todas 

os seguintes documentos, com prazo de validade em vigor: 

 

4.2 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

4.2.1 Cédula de identidade do representante legal da licitante que se fizer presente no certame;  

4.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

4.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

4.2.4 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

4.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir; 

4.2.6 Procuração pública ou particular, passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando 

ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisões que julgar necessárias, durante 

o procedimento da habilitação e abertura das propostas.  É necessário o reconhecimento de firma no 

caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item não inabilita a licitante, 

ficando, porém, impedido o representante não credenciado de qualquer interferência no processo 

licitatório. Caso o representante seja o sócio da empresa esta procuração não será necessária. 

4.2.7 Declaração da licitante que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art.7º da Constituição Federal de 1988 

(Lei nº. 9.854/99). 

4.2.8 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, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

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

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, no caso da empresa licitante ser 

optante do simples nacional.  

4.2.9 As contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e funcional, federal, 

estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 

e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo 

à inovação tecnológica, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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4.3. DA REGULARIDADE FISCAL 

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

CNPJ/MF;  

4.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao 

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

contratual;  

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

Geral da Fazenda Nacional), que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão Negativa 

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e os encargos sociais relativos à 

Seguridade Social - INSS, (A partir do dia 03/11/2014 é emitida pela Receita Federal em única certidão 

que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros), expedida pela Secretaria 

da Receita Federal;                                                                                                                                                                                                       

4.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal e Estadual através da Certidão Negativa 

quanto a Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

4.3.6 Prova de regularidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.  

4.3.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei Nº 

12.440/2013 e Resolução Administrativa TST Nº 1470/2013) 

 

4.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.4.2 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório competente, da sede da pessoa 

jurídica; 

4.4.3 Declaração expressa do responsável legal da proponente participante de que a mesma não se 

encontra inadimplente ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas 

desabonadoras no cadastro de fornecedores de quaisquer órgãos da administração pública direta ou 

indireta;  

4.4.5 Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente Edital e 

documentos pertinentes, bem como de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação 

4.1.4.5 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, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 

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

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, no caso da empresa licitante ser 

optante do simples nacional. 

 

5. DO PROCEDIMENTO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA:  

5.1. Os editais e seus respectivos avisos, disponibilizados pelo Sistema de Cotação Eletrônica de 

Preços, serão divulgados nos sítios da Internet www.bbmnetlicitacoes.com.br, www.tce.pi.gov.br e 

Portal da Prefeitura de Esperantina, sendo os avisos encaminhados por correspondência eletrônica, 

para todos os fornecedores cadastrados no Sistema para aquela linha de fornecimento;  

5.2. As referências de horários fixados no Edital e no Sistema de Cotação Eletrônica de Preços e 

durante a sessão de cotação eletrônica pública virtual, observarão o horário local; 5.3. A troca de 

mensagens entre o coordenador da disputa e os fornecedores participantes se dará por meio de campo 

próprio do sistema eletrônico do www.bbmnetlicitacoes.com.br, e na sua impossibilidade por meio do 

e-mail: cplesperantina.pi@outllok pelo telefone (86) 3383 1538. 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.tce.pi.gov.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:cplesperantina.pi@outllok
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5.4. O fornecedor vencedor da etapa de lances deverá encaminhar sua proposta comercial ajustada, 

assim como seus documentos habilitatórios no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos em campo 

próprio do sistema eletrônico do www.bbmnetlicitacoes.com.br, e na sua impossibilidade por meio do 

email: cplesperantina.pi@outllok e pelo telefone (86) 3383 1538. 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

6.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes desta cotação constam 

do orçamento do Município para o exercício de 2020, como a seguir especificado: 

 

Unidade Orçamentária: 020801 

Programa de Trabalho: 08.244.0016.2150.0000 

Fonte de Recursos: FMAS, FPM, ISS, ICMS E PROPRIOS 

Elemento de Despesa: 44.90.52 

  

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

7.1. A participante vencedora apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 

Município, mediante ordem bancária creditada em conta corrente da contratada, no prazo de 30 (trinta) 

dias contados da apresentação da nota fiscal e/ou fatura, devidamente atestados.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1. A inclusão da proposta no Sistema Eletrônico implicará a plena aceitação pela participante das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.2. A autoridade competente do Município poderá revogar a presente Cotação Eletrônica de Preços 

por razões de interesse público derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente, 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante parecer escrito e fundamentado. 

8.3. A anulação do procedimento de cotação eletrônica por motivo de ilegalidade não gera obrigação 

de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93. 

8.4. As normas que disciplinam esta Cotação Eletrônica serão sempre interpretadas em favor da 

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

e a segurança da contratação. 

8.5. Os casos omissos serão avaliados e decididos entre os membros designados como, homologador 

e coordenador da Cotação Eletrônica de Preço, podendo os mesmos agir em conjunto com o setor 

técnico solicitante da aquisição através da cotação eletrônica ou mesmo com a Assessoria Jurídica do 

órgão, se entender necessário.  

 

09. CONDIÇÕES FINAIS: 

9.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública da Cotação Eletrônica constarão de Ata divulgada no sistema eletrônico sem 

prejuízo das demais formas de publicidade.  

   

Esperantina, 31 de julho de 2020. 

 

 

Aquiles Lima Nascimento  

Presidente CPL 

 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:cplesperantina.pi@outllok
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ANEXO I 

           TERMO DE REFERÊNCIA   

 

01. DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar a melhor proposta, para contratação de 

empresa para aquisição de aparelhos telefônicos, destinados especificamente para atendimento remoto 

das famílias e usuários acompanhados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Assistência 

Social, em decorrência da Pandemia de Covid-19. 

02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO  

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto 

do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional, o MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das suas atribuições publicou 

a Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020, que em seu Art. 1º dispõe sobre o repasse financeiro 

emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e 

municípios. O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a 

capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de 

vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, e para tal, garante o provimento de itens 

necessários à comunicação remota entre usuário e equipes, conforme especificado no item IX, do seu 

Art. 8º da Portaria acima citada. O atendimento remoto tem como finalidade promover orientação, 

apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social 

afetados, de forma a permitir a esse público o acesso aos serviços, benefícios, ações e programas 

ofertados, bem como dar continuidade no acompanhamento realizado pelas equipes de referência, 

garantindo a prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus. 

A Portaria nº 378 de 07 de maio de 2020, que dispõe sobre o repasse de recurso extraordinário 

do financiamento federal do SUAS para incremento temporário na execução de ações 

socioassistenciais garante no Art. 2º, item II- a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, 

programas e benefícios socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao 

atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19, e no 

item III- o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da 

população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas a prevenção da Covid-19 e 

disseminação do vírus. 

 Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no contexto da 

Emergência em Saúde Pública, no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e 

agravos sociais decorrentes da disseminação do Covid-19, faz-se indispensável a utilização do uso de 

aparelho celular para atender de forma remota os usuários atendidos e acompanhados pela assistência 

social do município de Esperantina-PI, como meio a assegurar o acesso aos serviços, benefícios, 

programas e ações realizadas, conforme garante as Portarias nº 369, de 29 e abril de 2020 e Portaria nº 

378, de 07 de maio de 2020. 

03. DOS PRODUTOS  

 

3.1. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 
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3.1.1. Os produtos a serem adquiridos possuem a seguinte especificação técnica: 

 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO UNID 

QUAN

T 

V.UNIT 

R$ 
V.TOTAL 

1 

Aparelho Celular tipo smartphone com capacidade 

para dois chips, compatível com mecanismo de 

transmissão 4G, processador OCTA CORE ou 

superior, com no mínimo 2 Ghz, sistema operacional 

Android 10, ou superior, câmera frontal com 13,0 e 

traseira com 5,0 mega pixels, ou superior, memória 

ROM 32 GB, ou superior, memória RAM 2.0 GB, 

suporte para cartão de memória, com capacidade para 

cartão de 512 GB, bateria do tipo íons de lítio, 

bluetooth, tela de 5,7 polegadas ou superior. 

Acompanha carregador de bateria e fone de ouvido. 

Und 05 1.221,54 6.107,70 

 

04. DO VALOR ESTIMADO 

4.1. O valor total dos itens para futura contratação estimado é de R$ 6.107,70 (cinco mil e oitenta 

reais). 

05. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

5.1. O custo estimado da contratação e os respectivos valores foram apurados mediante ferramenta de 

pesquisa de preço www.bancodeprecos.com.br, baseado em contratações públicas similares e sistemas 

referenciais de preços disponíveis.  

Concluímos que o valor de referência em questão está de acordo com os preços praticados no mercado. 

06. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

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

 

PROJETO/ATIVIDADE 
ELEMENTO DE 

DESPESA 
FONTE DE RECURSO 

08.244.0016.2150 4.4.90.52.00 FMAS,FPM,ISS,ICMS,PRÓPRIOS 

 

6.2. DAS MEDIDAS DOS PRODUTOS: 

6.2.1. Não serão aceitas variações nas medidas, e pesos dos produtos. 
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6.3. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: 

6.3.1. Os produtos devem ser: 

a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias; 

b) de excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário; 

c) entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos. 

d) entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, 

identificados, e em perfeitas condições de armazenagem. 

 

6.3.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação 

vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde. 

 

6.4. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: 

6.4.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo: 

a) nome e website do fabricante; 

b) data do término da garantia; 

c) dados para acionamento da garantia. 

6.5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

6.5.1. Os produtos devem ter a garantia/validade mínima de 12 (doze) meses contados do atesto da 

nota fiscal; 

 

6.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida no Edital e 

seus anexos, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos 

que causar a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes destes eventos (garantia/validade). 

 

6.5.3. Durante o período de garantia dos produtos, a CONTRATADA deverá arcar com os custos 

concernentes a consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, 

embalagem ou armazenamento e outros, os quais devem ser realizados no prazo máximo de até 05 

(cinco) dias úteis contados da notificação da CONTRATANTE. 

características com o objeto desta licitação; 

 

07. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

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

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

de prazo, e este ser aceito pela CONTRATANTE; 
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7.2. Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, 

sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos 

adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital. 

 

8. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

 

8.1. O(s) produto(s) deve(m) ser entregue(s) no Almoxarifado da Secretaria Requisitante, em dia e 

horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Autorização de Fornecimento e Nota 

de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8°, do artigo 

15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 

9.1. Relativo às condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá: 

 

a) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos; 

b) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver; 

c) Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto; 

d) Cumprir com a legislação aplicável. 

 

10. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS  

 

10.1. Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá 

ser acompanhada da Autorização de Fornecimento ou de outro documento emitido pela 

Prefeitura Municipal de Esperantina; 

 

10.2. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda: 

 

10.2.1. PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com 

a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções. 

 

a) A CONTRATANTE terá o prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, podendo ser prorrogado por 

uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos 

e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos.  

10.3. DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente 

aceitação. 

 



  

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 

CNPJ: 06.554.174/0001-82 
                                                                                        

 

Rua Vereador Ramos, 746, Centro, CEP: 64.180-00 - Esperantina-PI, Contato: (86) 3383-1538 

 

 

10.4. Após o recebimento provisório o responsável pelo recebimento atestará a Nota Fiscal se 

constatado que os produtos atendem ao edital; 

 

10.5. Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a CONTRATANTE notificará 

a CONTRATADA para substituí-los no prazo de até 05(cinco) dias úteis contados da notificação; 

 

10.5.1. Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua 

troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento 

definitivo, estando a CONTRATADA passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições 

editalícias; 

10.5.2. Atestada a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá protocolá-la perante a CONTRATANTE; 

 

10.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 

10.7. A carga e a descarga serão por conta da CONTRATADA, sem ônus de frete para a Prefeitura 

Municipal de Esperantina. 

 

10.8. A CONTRATANTE recusará os produtos nas seguintes hipóteses QUANDO: 

 

10.8.1. Houver qualquer situação em desacordo entre os produtos fornecidos e o Edital do Pregão e de 

seus Anexos ou a Nota de Empenho; 

 

10.8.2. A Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidades em desacordo com o 

discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada; 

 

10.8.3. Os produtos apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, 

ou ainda possuírem defeitos de fabricação; 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

 

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

CONTRATADA; 
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11.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas neste Edital. 

 

13.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações do Edital; 

 

11.1.4. Comunicar à CONTRATADA até o 5° dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do 

servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos; 

 

11.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

 

11.1.6. Efetuar o pagamento da(s) CONTRATADA(s) no prazo determinado no Edital e em seus 

anexos, inclusive, no contrato. 

 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

12.1. São obrigações da CONTRATADA: 

 

12.1.1. Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, 

na Nota de Empenho e quando for o caso, ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação; 

 

12.1.2. Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade 

do § 8° do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666/93, no local informado no Contrato, acompanhados da 

Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos; 

 

12.1.3. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial 

quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas 

relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete; 

 

12.1.4. Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao 

consumidor; 

 

12.1.5. Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se 

verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de 

fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua 

substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da 

notificação que lhe for entregue oficialmente; 
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12.1.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

 

12.1.7. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais 

e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato; 

 

12.1.8. Comunicar a SECRETARIA REQUESITANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos 

que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 

 

12.1.9. Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações 

definidas no Edital e seus anexos e o contrato; 

 

12.1.10. Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão; 

 

12.1.11. Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos 

tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao 

cumprimento do objeto. 

  

 

 

Esperantina – PI, 29 de Junho de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 

Secretaria Municipal de Desenv. da Assistência Social 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Setor de Compras  
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES, DE IDONEIDADE E DE 

INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  

  

____________________, inscrita no CNPJ sob n.º ________________, por intermédio de seu 

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

___________ e do CPF n.º _____________, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas 

da lei, que:  

a) Não possui em seu quadro de pessoal trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos 

desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos 

desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob a condição de aprendizes, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal de 1988; 

b) Não está suspensa de licitar com o Município de Esperantina - PI e não foi declarada inidônea 

pela Administração Pública, em qualquer de suas esferas; e  

c) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na DISPENSA DE 

LICITAÇÃO POR MEIO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA ___/2020, e que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

  

_______________, em __ de ____________ de 2020.  

 

 

 

  

________________________________  

Assinatura devidamente identificada do representante legal da empresa proponente 

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos  

  

OBS.: A empresa que possuir menores aprendizes a partir de 14 (catorze) anos deverá declarar essa 

condição.  
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ANEXO III 

 MINUTA DE CONTRATO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR MEIO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA nº ......./2020 

MINUTA DE CONTRATO N° ____/2020 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAO DE 

APARELHOS TELEFONICOS PARA ATENDER AS 

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESPERANTINA., QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ESPERANTINA E 

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

 

Aos  ... dias do mês de..........do ano de 2020, de um lado o MUNICÍPIO DE ESPERANTINA, pessoa 

jurídica de direito público interno, , CNPJ Nº ...................................., com endereço na Rua 

......................., nº ..........., bairro ......................., ESPERANTINA - Piauí, representada pelo(a) 

Exmo(ª) Sr.(ª) Prefeito Municipal ................., ............, ......., RG nº ..............................., CPF nº 

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

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

Empresa................., CNPJ Nº................, com sede à Rua.............Nº..........,bairro............, representada 

por........................, brasileiro,.............., portador do RG Nº................., CPF Nº..............., residente e 

domiciliado à....................., doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contratação 

de empresa para aquisição de aparelhos telefônicos para atender as necessidade da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Esperantina.. Na forma disposta na Cláusula Primeira deste 

Contrato, fundamentado no art.23, Inciso I, alínea “a” e demais disposições contidas na Lei 8.666/93, 

com as modificações posteriores e de acordo com as cláusulas seguintes:  

  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa para aquisição de aparelhos 

telefônicos para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Esperantina, 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital DISPENSA DE LICITAÇÃO POR 

MEIO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº ..../2020,  identificado no preâmbulo e na proposta 

vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.   

1.1. Discriminação do objeto:  

1.2.   

ITEM  DESCRIÇÃO/  UNIDADE 

DE MEDIDA  

QUANTIDADE  VALOR  

  ESPECIFICAÇÃO     

1          

2          
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA  

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é 30 (trinta) dias, prorrogável na forma do art. 57, 

§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$............(...............).  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação.  

3.3. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta de dotações 

Orçamentárias de números:  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021101 

PROJETO ATIVIDADE: 10.301.0020.2160.0000; 10.301.0020.2161.0000 

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 

FONTE DE RECURSO: FPM, FMS, ISS, ICMS, PRÓPRIOS 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

4.1 A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser apresentada em 02(duas) vias, na Seção de 

Compras da Prefeitura Municipal de Esperantina, juntamente com autorização da Secretaria 

requisitante;  

4.1.2 O Município de Esperantina efetuará o pagamento em até (30) trinta dias após a emissão das 

Notas fiscais, dos objetos entregues, após autorização do gestor do contrato.  

4.1.3 O licitante vencedor deverá entregar junto com a Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente 

a Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal e a Certidão 

Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade de situação 

para com a Seguridade Social; em dia, e ainda apresentar Declaração no caso de ser Optante pelo 

Simples a Declaração do edital, nos moldes da Instrução Normativa SRF nº 480/2004, para que não 

ocorra retenção.  

4.1.4 A retenção da Contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço, não se aplica às 

empresas Optantes pelo Simples (súmula nº 425 do STJ).  

  

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

5.1 O objeto do presente certame será realizado/entregue em conformidade com as especificações, 

prazos e condições apontadas no respectivo Termo de Referência.  

5.2 A prestação dos serviços será iniciada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço, para prestação do serviço, em local a ser definido pela Secretaria 

Municipal.  

5.3. Todas as despesas, COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ADICIONAL NOTURNO E 

DEMAIS DESPESAS que recaírem para perfeita execução deste objeto, deverão ser custeadas pela 

CONTRATADA.  
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 6. CLAUSULA SEXTA – DAS OBIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1– A CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento estipulado na cláusula terceira e quarta do 

presente instrumento após a apresentação, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento dos 

produtos fornecidos e emissão de nota fiscal por parte da CONTRATADA e desde que cumpridas às 

demais exigências e formalidades previstas em lei e neste contrato.  

6.2 – A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto do presente à CONTRATANTE, de acordo com 

o estipulado neste instrumento.  

6.3 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

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

licitação.  

6.4 – A CONTRATADA fica responsável por todas as despesas necessárias ao fiel cumprimento do 

presente contrato, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.  

  

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1 CONTRATADA que descumprirem total ou parcialmente o objeto celebrado com a Administração 

Pública Municipal será aplicado as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e 

suas alterações, obedecidos os seguintes critérios:  

7.2 - advertência - utilizada como comunicação formal, ao fornecedor, sobre o descumprimento da 

Autorização de Fornecimento, ou instrumento equivalente e outras obrigações assumidas e a 

determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  

7.3  - multa - deverá ser prevista no instrumento convocatório, observados os seguintes limites 

máximos:  

0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto;  

30% (trinta por cento) sobre o valor do objeto, não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;  

20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto contratado, na hipótese da contratada injustificadamente, 

desistir da execução do contrato ou der causa á sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento deste termo, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.   

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo definido no art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações;  

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso anterior.  

- As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação, pela autoridade 

competente expressamente nomeado no instrumento convocatório.  

- A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direitos, 

constantes deste contrato.  
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As sanções previstas nesta clausula poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 

gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da intimação do ato.  

No caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido para tanto, fica 

convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima 

referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP  

EM = encargo moratórios  

N = número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento  

VP = valor da parcela a ser paga  

I = índice de atualização financeira = 0,0001643  

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO  

8.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 

8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis.  

8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 

o direito à prévia e ampla defesa.  

8.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

9 - CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE  

9.1 – O valor pactuado poderá ter reajuste pelo IGP-M acumulado após 12 (doze) meses de serviços 

prestados.  

   

10- CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO  

10.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no DOM 

– Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

 

11- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO  

11.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Comarca de Esperantina. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas 

testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.  

  

12- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR  

12.1 O Gestor do contrato será a Secretaria Municipal requisitante, através de funcionário público 

nomeado por portaria para devido fim. 
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13- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

13.1 O Município de Esperantina poderá nas mesmas condições contratuais, realizar acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme 

estabelecido no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.   

  

  

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

___________________________________________ 

CONTRATANTE 

___________________________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1ª__________________________________________     

2ª__________________________________________ 


