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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 – PMC/PI 
NO TERMO DE REFERÊNCIA NO LOTE I, Onde se lê “|PALESTRA| |Quant. 01| ” leia-se “|PALESTRA| 

|Quant. 03|”  

 

1. EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

1.1  MODALIDADE: Tomada de Preços nº. 002/2019 – PMC/PI 

 

1.2  – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  015/2019 - CPL 

 

1.3 - REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/06, Lei 

Federal nº. 11.598/07. 

 

1.4 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 

1.5 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em Consultoria especializada em 

educação, realização de Cursos, Capacitação, Formação Continuada, Oficinas 

Pedagógicas, Seminários e Palestras socioeducativas para os profissionais que compõem 

as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de 

Caridade do Piauí - PI, exercício financeiro de 2019. 

 

1.6 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

1.6.1 - DATA: 15 de FEVEREIRO de 2019. 

1.6.2 - HORA: 10h00min. 

1.6.3 - LOCAL: na Sede da Prefeitura do Município de Caridade-PI – Sala de Licitações 

1.6.4 - ENDEREÇO: Rua José Antônio Lopes, n.° 127 – Centro.  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2019 - CPL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 -TP – PMC/PI 

******************* EDITAL ******************** 

 

1. PREÂMBULO  

1.1. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESTADO DO PIAUÍ, 

designado por Portaria publicada no Diário Oficial do Munícipio, torna público para conhecimento dos 

interessados que realizará licitação para Contratação de empresa especializada em Consultoria 

especializada em educação, realização de Cursos, Capacitação, Formação Continuada, Oficinas 

Pedagógicas, Seminários e Palestras socioeducativas para os profissionais que compõem as equipes 

técnicas da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - PI, 

conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

 

Modalidade: Tomada de Preço 

Tipo: Menor valor POR LOTE 

Valor Estimativo: R$ 216.235,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO 

REAIS) 

Data: 15/FEVEREIRO/2019 

Horário: 10h00min 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitações - CPL  

Endereço: Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, CEP: 64590-000, Caridade do Piauí-PI. 

  

1.2. A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 

123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.  

 

2.0 DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa especializada em Consultoria especializada em educação, realização de 

Cursos, Capacitação, Formação Continuada, Oficinas Pedagógicas, Seminários e Palestras socioeducativas 

para os profissionais que compõem as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Educação da 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - PI, com os seguintes objetivos. 

2.2. Os quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I) são apenas estimativos dos serviços e 

serão executados de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo 

ou em parte.  
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3. DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Serão admitidas nesta licitação as empresas portadoras de CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

- CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, que as capacite para a execução dos 

serviços que constituem o objeto desta licitação e que satisfaçam, integralmente, as suas condições e de 

seus anexos ou aquelas empresas que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento 

emitidas até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 

qualificação. 

3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:  

a) Pessoa física ou jurídica que estejam cumprindo sanção de suspensão de licitar com a Administração 

Pública ou que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma deste subitem;  

b) Pessoa física ou jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 

tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica punida na forma 

deste subitem, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação;  

c) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes 

de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.  

d) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;  

e) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica,  

f) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 

ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;  

g) Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

h) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste certame;  

i) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

j) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 – Os licitantes que forem representados nesta Licitação, além dos Envelopes, deverão apresentar à 

Comissão, Credencial do seu representante legal, com a respectiva qualificação civil, que tanto poderá 

ser Procuração passada por Instrumento Público, como Carta Credencial, firmado pelo representante da 

Empresa, conforme modelo, Anexo VI deste Edital. 

4.2 – Será considerada a pessoa física regulamente designada para representar a licitante no processo 

licitatório. 

4.3 – Credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social, e o no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse 
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dos administradores. 

4.4 – Cada Licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma 

representação.  

4.5 – É facultada a apresentação da Credencial de que trata o item 4.1, a falta do documento de 

credenciamento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela 

mesma durante o processo licitatório. 

4.6 – A licitante que comparecer representada por seu dirigente ou sócio, fica dispensada do 

credenciamento, mas deverá comprovar esta qualidade mediante a apresentação do Contrato Social, 

Estatuto ou documento equivalente. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

5.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e 

hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e rubricados 

no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUUÍ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 – CPL 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUÍ  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL 

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 – CPL 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ 

 

5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

5.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por internet ou fac-símile. 

5.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” será 

rubricado pelo Presidente da CPL, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.  

5.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em cópia, devidamente 

acompanhada da original para conferência pela CPL ou autenticada em cartório. 
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5.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. As licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar a 

Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 01, devidamente fechado e rubricado no 

fecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.1, observada também a norma estabelecida no 

subitem 5.5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes à:  

 

6.1.1. Habilitação jurídica; 

a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato 

constitutivo consolidado, devidamente registrado na junta comercial, em se tratando de sociedades 

empresariais; no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores e, no caso de sociedades simples, de prova da diretoria em exercício;  

c) 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. 

  

6.1.2. Regularidade Fiscal 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao 

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

certame. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previdência Social, mediante apresentação da: 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão 

Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros junto a Seguridade 

Social – CND/INSS. 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante a 

apresentação da: Certidão Negativa de Débitos Fiscais; Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na 

Dívida Ativa. 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, mediante a 

apresentação da: Certidão Negativa de Débitos Fiscais; Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na 

Dívida Ativa. 
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f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.  

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

da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  

 

6.1.3. Qualificação econômico Financeira; 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.  

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de 

preço, quando não vier expresso o prazo de validade.  

c) Certidão de Distribuição Estadual Criminal e Auditoria Militar expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação 

da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

d) Certidão de Recuperação Judicial e Extra judicial  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da 

proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

e) Certidão de Distribuição Estadual para fins gerais Cíveis e Criminais expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 

apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

 

6.1.4. Qualificação Técnica;  

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração – CRA da licitante e do responsável 

técnico (art. 30, I da Lei nº 8.666/93); 

b) Certidão de regularidade da licitante, emitida pelo Conselho Regional de Administração – CRA, dentro 

do prazo de validade. 

c) Certificado de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho Regional de Administração – CRA.  

d) Certidão de acervo técnico, emitido pelo Conselho Regional de Administração – CRA, acompanhado 

do RCA (Registro de comprovação de aptidão) 

e) Atestado da capacitação técnico-operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, de que executou, satisfatoriamente, serviços de complexidade semelhante ao objeto desta 

licitação dentro do prazo de validade, acompanhada da cópia do contrato e da nota fiscal corresponde 

à prestação do serviço. 

f) Cópia dos currículos de todos os formadores (pessoas que ministrarão curso, palestra, etc.) 

acompanhado do diploma de formação superior;       
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6.1.5. Regularidade Cadastral e jurídica; 

a) Certificado de Registro Cadastral – CRC fornecido pelo setor de cadastro da Prefeitura Municipal de 

Caridade do Piauí, dentro do Prazo de validade; O CRC será emitido por membro da Comissão 

Permanente de Licitações, até 72 (setenta e duas horas) horas antes da data marcada para a abertura 

dos envelopes. 

 

6.1.6. Declarações; 

a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal: Declaração assinada 

pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo no Anexo IV.  

b) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do 

artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no 

Anexo V. 

c) Declaração de Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à 

participação. 

 

6.1.7.  Demais Condições de Habilitação 

a) As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos 

I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se 

beneficiar, nesta licitação, do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar 

uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 

modelo sugerido neste edital.   

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

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

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.   

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

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

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação.  

d) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993, 

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

assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
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e) Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar nº 123/06, as empresas que se 

enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no Art. 3º, § 4º.    

6.2. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à 

habilitação.  

6.3. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do Processo 

Administrativo e não será devolvida à licitante.  

6.4. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da Habilitação 

e Proposta de Preços deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente vai fornecer o objeto 

da presente licitação, com exceção da:  

a) Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos ao INSS e do Certificado 

de Regularidade do FGTS, que poderão ser da sede da pessoa jurídica;  

b) Certidão de Falência/concordata/recuperação judicial e da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva 

com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da sede da pessoa jurídica.  

6.5. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo próprio 

licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu representante 

legal.  

6.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital.  

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da 

licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante 

legal do licitante proponente, com o seguinte conteúdo:  

a) Número da Tomada de Preço, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados 

bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento;  

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato e do responsável técnico, números do 

CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa; 

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

constantes do Termo de Referência (Anexo I), com a indicação da unidade, quantidade e marca (se 

houver); 
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d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total, em algarismo, e valor total em algarismo 

e por extenso, em Real (R$), com no máximo dois algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e 

todas as despesas incidentes, essenciais para a execução do objeto deste Edital; 

e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de 

abertura dos Envelopes;  

f) Prazo de execução: Conforme especificado no Termo de Referência; 

g) Local para execução: Conforme especificado no Termo de Referência; 

7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, 

encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Tomada de Preço.  

7.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto desta 

Tomada de Preço, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração Municipal.  

7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão considerados 

como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da proposta por preço 

inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante 

vencedora executar o objeto licitado sem ônus adicionais. 

7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a 

preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, ressalvada 

apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pelo 

Presidente da CPL. 

7.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o conteúdo 

ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação. 

7.4.1. Caberá a Comissão de Licitação a correção de quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com 

base no valor unitário. 

7.5. Caso os prazos de validade da proposta e de execução do objeto licitado sejam omitidos na 

Proposta de Preços, o Presidente da Comissão entenderá como sendo iguais aos previstos no Termo de 

Referência. 

7.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 

qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos 

subsidiados ou a fundo perdido. 
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7.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos 

encargos, exceto quando se referirem a serviços de propriedade da própria licitante, para os quais ela 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços. 

7.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis. 

7.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fatos supervenientes e aceitos pela comissão de Licitação.  

7.12. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades estabelecidas no item 15.1 

deste Edital.  

 

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS PREÇOS 

8.1. O critério de julgamento dos preços ofertados será o MENOR PREÇO POR LOTE, compatível com os 

preços referenciais praticados no mercado. 

8.2. Não serão aceitos valores ofertados acima dos aferidos pela administração, sendo considerados 

como preços de mercado os constantes das pesquisas de preços previamente realizadas. 

8.2.1. A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, diligenciar, realizando pesquisas de preços, casa 

haja divergência dos preços ofertados pelas licitantes com os estimados pela administração. 

 

9 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1 – Será adjudicado o objeto da licitação a empresa cuja proposta tenha a melhor avaliação final, 

desde atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno atendimento ás condições deste Instrumento. 

9.2 – Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido 

da lei complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma 

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

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

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débitos, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

9.3 – Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

9.4. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.   

9.5. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
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9.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência 

do direito de não ser preterido na hipótese de contratação administrativa. Neste caso, será facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do 

direito de preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas 

estiverem no intervalo de empate previsto no item 9.10.  

9.7. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado 

poderá ser registrado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.  

9.8. Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 

Comissão examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará e decidirá sobre a sua 

aceitabilidade, e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.  

9.9. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, a Comissão procederá à 

Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a apresentação da Proposta de Preço.  

9.10. Decididos os Recursos e verificada a regularidade dos atos procedimentais, o certame será 

homologado o resultado da Licitação.  

9.11. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem às exigências deste Edital e às especificações e exigências contidas no Termo de 

Referência; 

b) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

c) ofertarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis;  

d) apresentarem preço unitário ou total superior ao valor estabelecido pela Administração.  

9.12. Caso entenda que o preço é inexequível o Presidente deverá, antes de desclassificar a oferta, 

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, sendo admitidos os 

seguintes critérios estabelecidos por este ato convocatório descrito abaixo, conforme disposto no item 

07 deste edital:  

a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; 

b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.  

9.13. O licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Comissão e que não demonstre 

posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas pela não manutenção da 

proposta.  

9.14. Confirmada a inexequibilidade a Comissão poderá reabrir a licitação convocando sessão pública 

para dar continuidade ao certame.  

9.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 

que, ao final, será assinada pelo Presidente, membro da equipe de apoio e os proponentes que 

estiverem presentes até o encerramento do certame. Caso algum licitante se ausente da sessão antes da 
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lavratura da ata do certame ou se recuse a assinar a mesma, este estará concordando automaticamente 

com todas as ocorrências registradas na supracitada ata, decaindo do direito de qualquer manifestação 

posterior. A ausência de assinaturas de qualquer licitante não tornará irregular e não invalidará, sobre 

nenhuma hipótese, o certame licitatório em epigrafe. 

 

10. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENOS 

10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 

física ou jurídica poderá pedir esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste Edital, sendo que 

tais pedidos, tanto os de esclarecimento como os de impugnações, deverão ser manifestados por 

escrito, devendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, no Setor de 

Protocolos da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, em dias úteis, das 08h00min (oito horas) às 

12h00min (doze horas). 

10.1.1. Caberá ao Presidente da Comissão decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

10.1.2. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, como também 

pedidos ou consultas formuladas via e-mail;  

10.1.3. Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que 

tenham adquirido o presente Edital.  

10.2. Será designada nova data para a realização do certame quando:  

a) extrapolado o prazo de resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento, ou; 

b) acolhida a petição contra o ato convocatório, se o edital for corrigido e a correção implicar em 

alteração da proposta.  

10.3. A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.  

10.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1 – Dos atos da Administração, decorrentes da aplicação deste Edital, cabem: 

11.2 – Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos 

casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação 

11.3 – Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão       relacionada com o 

objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 

11.4 – Pedido de reconsideração de decisão da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí , no prazo 
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de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

1.5 – O recurso será dirigido A Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

11.6 – Os recursos administrativos deverão ser apresentados nos exatos termos do artigo 109 da Lei 

nº 8.666/1993 e suas alterações. 

11.7 - Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de Preços a licitante ou qualquer 

cidadão que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

11.8 - Os recursos interpostos sem fundamento legal, com fins de tumultuar, frustrar ou retardar o 

procedimento licitatório, serão encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de denúncia 

contra o recorrente, conforme disposto nos artigos 100 e 101 da Lei 8.666/1993, com as alterações 

propostas pela Lei 9.648/1998. 

11.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, durante os dias úteis, das 

08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTEE VENCEDORA 

12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Presidente adjudicará o 

objeto do certame ao licitante vencedor e submeterá o processo para homologação. 

12.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o contrato, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

12.2.1. A convocação da vencedora, assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito do 

presente Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por 

escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas 

comunicações verbais. 

12.3. É facultada a Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí, quando a convocada não comparecer no 

prazo estipulado no subitem 12.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, 

ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal 

de Caridade do Piauí. 

 

              13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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              13.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos, 

classificados conforme abaixo: Orçamento Geral do Município/FUNDEB/FPM/ICMS/Outros; Elemento 

Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. 

 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1. As licitantes vencedoras do certame, após homologação do resultado estarão obrigadas a retirar e 

celebrar os Contratos (Anexo VI), nas condições estabelecidas neste Edital, observado o prazo de 03 

(três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação conforme o disposto no item 12.2.  

14.1.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

Administração.  

14.2. A recusa injustificada do prestador de serviços beneficiário em assinar o Contrato, dentro do prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades 

legalmente estabelecidas no item 15.1 deste Edital.  

14.3. A contratação com os prestadores de serviços vencedores do certame será formalizada pelo órgão 

interessado, por intermédio de Contrato Administrativo (Anexo VII) que deverá ser celebrado no prazo 

de validade da Proposta apresentada.  

14.3.1. O Contrato Administrativo poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa ou ordem de serviços, conforme a forma de execução do 

objeto licitado.  

14.4. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste edital (conforme minuta constante no 

Anexo VII), estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante 

vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de prestação de serviços especificadas neste 

Edital e seus Anexos. 

14.5. O presente Edital e seu Termo de Referência, bem como a proposta da licitante vencedora deste 

certame, farão parte integrante do contrato, independente de transcrição. 

14.6. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela Contratante, independentemente de 

qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a Contratada deixe de cumprir com qualquer 

das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e no edital 

desta licitação. 

14.7. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação 

documental e requerimento expresso do contratado. 

14.8. O Prestador de Serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

mailto:pmcaridadedopiaui@gmail.com
mailto:cplcaridadedopiaui@gmail.com


Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, Caridade do Piauí.  

 Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000  - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com - cplcaridadedopiaui@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

15 – Página - TP 002/2019 
               Josaelton de Sousa Silva                           Iram José de Oliveira                        Elídia Maria dos Reis e Silva 
            Presidente/Pregoeiro da CPL                                        Secretário da CPL                                         Membro da CPL 

valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do Contrato, 

toda documentação de habilitação exigida na licitação.  

14.9. O Prestador de Serviços deverá executar o objeto licitado no local indicado, rigorosamente dentro 

dos prazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificações 

técnicas exigidas neste Edital por meio do TERMO DE REFERÊNCIA, bem como com as condições que 

constam de sua proposta. 

14.10. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da execução do 

objeto licitado, mediante apresentação das notas fiscais eletrônicas, atestadas pelo setor competente do 

órgão contratante acompanhada da Ordem de Serviços, por meio de ordem bancária emitida em nome 

do contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas às condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo o Prestador de Serviços, na oportunidade, comprovar 

estar em dias com a Receita Federal, com a Previdência Social, com o Fundo de Garantia Com o Tempo 

de Serviços, apresentando Certidões Negativas ou positivas com efeito de negativa emitida por estes 

órgãos.  

14.10.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.  

14.10.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, 

em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

14.10.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação 

irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e a Receita 

Federal, conforme o disposto no item 14.10. 

              14.10.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviços. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o instrumento contratual, a sessão 

poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, 

sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:  

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Caridade do Piauí, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos;  

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.  

15.2. O atraso injustificado na execução dos serviços objeto deste certame sujeitará a Contratada à 

aplicação da seguinte multa de mora:  
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a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de 

Empenho, em caso de atraso na execução do objeto licitado, a juízo da Administração, até o limite de 

10% (dez por cento);  

15.3. Além da multa aludida no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à 

Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:  

a) advertência escrita;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;  

c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Município de 

Caridade do Piauí, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

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

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

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

15.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 

na alínea “b”.  

15.5. Caberá ao responsável pelo recebimento do objeto licitado propor a aplicação das penalidades 

previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.  

15.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, 

quando:  

a) executar o objeto licitado em desconformidade com o especificado e aceito;  

b) não substituir, no prazo estipulado, o serviço recusado pela Contratante;  

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Edital.  

15.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 

notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão Participante.  

15.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, 

amigável ou judicialmente.  

15.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do Contrato, 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 a 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. O presente Edital e seus Anexos (TERMO DE REFERÊNCIA), bem como a proposta do licitante 

vencedor, farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.  

mailto:pmcaridadedopiaui@gmail.com
mailto:cplcaridadedopiaui@gmail.com


Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, Caridade do Piauí.  

 Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000  - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com - cplcaridadedopiaui@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

17 – Página - TP 002/2019 
               Josaelton de Sousa Silva                           Iram José de Oliveira                        Elídia Maria dos Reis e Silva 
            Presidente/Pregoeiro da CPL                                        Secretário da CPL                                         Membro da CPL 

16.2. A participação nesta Tomada de Preço implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas 

e observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso. 

16.3. É facultado ao Presidente, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar 

parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta/documentação.  

a) Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.  

16.4. O Presidente da Comissão, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

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

normas estabelecidas por este edital, e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. O desatendimento de 

exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis 

as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da 

sessão pública deste Edital. 

16.5. No julgamento da habilitação o Presidente poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 

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

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

classificação. 

16.6. A Comissão Permanente de Licitação – CPL, de ofício ou por Determinação da Autoridade 

Superior, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público, derivado 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 ato escrito e 

fundamentado.  

16.7. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta Tomada de Preço:  

a) a anulação da Tomada de Preço induz à da contratação;  

b) os licitantes ou fornecedores não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

16.8. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

16.9. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 

Município de Caridade do Piauí, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.  

mailto:pmcaridadedopiaui@gmail.com
mailto:cplcaridadedopiaui@gmail.com


Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, Caridade do Piauí.  

 Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000  - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com - cplcaridadedopiaui@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

18 – Página - TP 002/2019 
               Josaelton de Sousa Silva                           Iram José de Oliveira                        Elídia Maria dos Reis e Silva 
            Presidente/Pregoeiro da CPL                                        Secretário da CPL                                         Membro da CPL 

16.10. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou 

indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do presente 

Edital.  

16.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

do Presidente da Comissão, em contrário.  

16.12. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos 

documentos de habilitação e das propostas de preços, este prazo será reaberto, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar os documentos de habilitação e a formulação das propostas 

de preços.  

16.13. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.  

16.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 8.666/1993 e 

todas as demais normas que regulamentam as licitações no país.  

16.15. A abertura dos envelopes Documentação e Proposta serão sempre realizadas em sessão pública, 

devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo 

Presidente, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre 

o julgamento desta Tomada de Preço, seja com relação à documentação ou às propostas, e pelos 

representantes das licitantes presentes.  

16.16. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Documentação e Propostas em 

um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que 

não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á 

em Sessão com data definida na Ata da sessão, das quais as licitantes estarão automaticamente 

intimadas a comparecer. As licitantes que enviarem os envelopes e não se fizerem presentes, serão 

convocadas pelos meio expressos neste edital. 

16.16.1. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Presidente e pelos 

representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder da Comissão e sob sua guarda até nova 

reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

16.17. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se no dia 

da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.  

16.18. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos e que ficaram sob a guarda 

do Presidente da Licitação, ficarão à disposição para retirada no endereço da Comissão Permanente de 
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Licitação - CPL, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão 

destruídos pela CPL.  

16.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 

vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Comissão 

Permanente de Licitação – CPL.  

16.20. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Prefeitura municipal 

de Caridade do Piauí, Secretaria Municipal de Administração – Comissão Permanente de Licitação, 

situado ,  no horário das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser consultados 

gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel (500 folhas), tamanho A4, 

210 x 297mm, 75 g/m², ultra branco, junto ao setor de Licitação do município, referente ao custo de 

reprodução. 

16.20.1. Em nenhuma hipótese haverá entrega de edital fora do horário previsto neste edital e no aviso 

de licitação deste processo. 

16.20.2. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão repassados somente aos 

adquirentes que procederem de acordo com o item seguinte.  

16.21. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá declarar o endereço e o e-mail em que receberá 

notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 

encaminhada ao endereço fornecido.  

16.22. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:  

Anexo I - Termo de Referência  

Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação  

Anexo III - Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EEP) ou 

Cooperativa enquadrada no art. 34, da Lei n. 11.488, de 2007; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.7º da 

Constituição Federal de 1988. 

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação  

Anexo VI – Modelo de procuração 

Anexo VII - Minuta do Contrato 

 Caridade do Piauí, 28 de janeiro de 2019. 

 

 

_________________________________ 

Josaelton de Sousa Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
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TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

1.0 OBJETO 

Contratação de empresa especializada em Consultoria especializada em educação, realização 

de Cursos, Capacitação, Formação Continuada, Oficinas Pedagógicas, Seminários e Palestras 

socioeducativas para os profissionais que compõem as equipes técnicas da Secretaria Municipal de 

Educação da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - PI no ano de 2019. 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

 

A Formação Continuada e o acompanhamento pedagógico tem, entre outros, o objetivo de 

propor discussões teóricas que possam colocar os profissionais atualizados em termos de novas 

metodologias de trabalho e, com isto, contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a 

melhoria da ações no ambiente escolar sendo um espaço de produção coletiva para os alunos, futuros 

professores, reafirmando assim, o compromisso com a construção de uma educação inclusiva, solidária e 

de qualidade social para todos, através de investimentos na valorização de seus profissionais e no 

acompanhamento pedagógico como suporte na melhoria dos índices de desenvolvimento da educação. 

Assim, o presente certame se faz necessário para atender as demandas dos profissionais e 

usuários das políticas públicas de educação da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - PI. 

 

3.0 METODOLOGIA 

 

Os cursos e oficinas de Formação Continuada serão trabalhadas, a partir de articulações 

entre teoria e prática, onde a dimensão teórica propicia a aquisição de conhecimentos. A realização dos 

cursos e oficinas terão como base o dinamismo, a criatividade e a diversidade possibilitando assim a 

construção de um espaço educativo de articulação de novos saberes e melhoria das práticas 

desenvolvidas visando o crescimento dos índices de desenvolvimento da educação no Município de 

Caridade do Piauí – PI. 

Os procedimentos utilizados serão palestras, exposições dialogadas, discussões, debates, 

apresentações de vídeos, dinâmica, trabalho em equipe e oficinas práticas. Os recursos utilizados serão 

data show, notebook, cartazes, textos e demais materiais necessários nas oficinas. No caso da 

necessidade de reprogramação de algumas atividades de Formação Continuada, estas alterações serão 

acordadas com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí-PI. 
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Para os cursos de Formação Continuada, a equipe de facilitadores deverá iniciar a instrutória 

a partir da experiência dos profissionais participantes, promovendo o confronto das informações que 

serão trabalhadas com a vivência de cada profissional, problematizando situações e a construção de 

novos caminhos e soluções viáveis a prática cotidiana. 

O acompanhamento pedagógico será direcionado aos professores de língua portuguesa e 

matemática, diretores e coordenadores que trabalham com séries de 2º, 5° e 9° Ano do Ensino 

Fundamental, séries avaliadas pela Prova Brasil 2019. As formações serão direcionadas para o trabalho 

de planejamento e adequação dos conteúdos as diretrizes da Prova Brasil. O acompanhamento 

Pedagógico será realizado através de visitas mensais ao Município, Formação Continuada, Palestras, 

elaboração e aplicação de testes simulados que auxiliem no planejamento dos conteúdos e o 

desenvolvimento de ações, que promovam a melhoria da aprendizagem dos alunos, considerando os 

descritores e habilidades da Prova Brasil, Português e Matemática para o Ensino Fundamental. 

O material didático será sistematizado por cada equipe de acordo com as temáticas 

trabalhadas. Os profissionais em formação também receberão pastas personalizadas, canetas e blocos de 

anotações. O processo metodológico ocorrerá de acordo com o planejamento inicial, observando o 

objetivo proposto. Os cursos de Formação Continuada serão desenvolvidos em espaços selecionados 

pela Prefeitura Municipal, em datas definidas através de cronograma repassado a empresa contratada, 

que deverá ao final de cada evento encaminhar um relatório de avaliação contendo. 

1. Síntese do conteúdo trabalhado 

2. Frequência dos profissionais participantes 

3. Registro fotográfico 

4. Controle de entrega de certificado 

5. Questionário de avaliação de cada curso realizado. 

 

4.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1 - Secretaria Municipal de Educação 

4.1.1 - Formação Continuada de Professores e Consultoria Pedagógica. 

As Formações Continuadas, desenvolvidas para os professores da rede municipal e demais 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação, deverão contemplar as seguintes temáticas: 

1. Alfabetização e letramento; 

2. Psicomotricidade 

3. Musicalidade e Arte como forma de comunicação na educação infantil 

4. Formas dinâmicas de ensino na educação infantil e ensino fundamental; 

5. Planejamento e Avaliação para educação infantil e ensino fundamental 
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6. Competências e habilidades da Prova Brasil 

7. Elaboração de avaliações para acompanhamento pedagógico 

8. Novos desafios e propostas da supervisão escolar 

9. Disciplina e Indisciplina 

10. A sala de aula como espaço de vivencia e aprendizagem 

11. Educação inclusiva 

12. Relações humana 

13. Ética, Perfil e Atribuições Profissionais 

 

4.1.2- Consultoria e Acompanhamento Pedagógico: 

O acompanhamento pedagógico deverá incluir: 

1. Visita mensal, no período de Março a Dezembro para planejamento e aplicação de avaliação 

diagnostica,  

2. Planejamento de ações voltadas para a melhoria do IDEB – Indicie de Desenvolvimento da 

Educação Básica. 

3. Elaboração e aplicação de testes diagnósticos de Língua Portuguesa e Matemática para as 

turmas de  2°, 5° e 9° Ano do Ensino Fundamental. 

4. Sugestões de atividades que promovam a aprendizagem dos alunos em Língua Portuguesa e 

Matemática. 

5. Aplicação de Simulados bimestrais. 

6. Elaboração de relatórios bimestrais para auxiliar no planejamento das ações educativas 

7. Consolidação dos resultados. 

 

4.2 - Conteúdo programático: 

O plano de trabalho para o desenvolvimento dos serviços de consultoria e 

acompanhamento pedagógico será apresentado a Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o 

cronograma de visitas e formações apresentado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Educação e anexada ao relatório de avaliação. 

 

4.3 - Estimativa de preço: 

4.3.1 – O presente Termo de Referência tem valor estimado em R$ 216.235,00 (Duzentos e dezesseis 

mil, duzentos e trinta e cinco reais). 

  

 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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LOTE I - Secretaria Municipal de Educação – Palestras e Curso de Formação 

Continuada - DESPESAS PESSOAS FÍSICAS 

Descrição Unidade Quant. Horas 
Valor 

unit.(R$) 
Valor total 

(R$) 

Palestra (incluindo despesas de 
transporte e alimentação) 

Palestra 03 h 5.000,00 15.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores em AEE 

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de Ed. Infantil 

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de Ensino Fundamental 
1° e 2° Ano-  

 02 20h 150 6.000,00 

Oficina Ensino Fundamental 3° ao 5° 
Ano – Matemática  

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de Ensino Fundamental 
3° ao 5° Ano – Língua Portuguesa 

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de 6° e 9° ano do 
Ensino Fundamental – Matemática 

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de 6° e 9° ano do 
Ensino Fundamental – Ciências da 
Natureza  

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de 6° e 9° ano do 
Ensino Fundamental – Ciências 
Humanas 

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada para 
os professores de 6° e 9° ano do 
Ensino Fundamental – Linguagens  

 02 20h 150 6.000,00 

Curso de Formação Continuada com 
os gestores e coordenadores. 

 02 20h 150 6.000,00 

Subtotal 1  75.000,00 

DESPESAS ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM E TRANSPORTE 

Descrição Unidade Quant. Dias Valor unit.(R$) 
Valor total 

(R$) 

Refeições para equipe de 
facilitadores 

Refeição 120 02 50,00 12.000,00 

Hospedagem para 
equipe: 1 coordenadores 
e 14 facilitadores 

Diária 60 02 120,00 7.200,00 

Transporte: (Locação de 
veículo para transporte 
da equipe de 
profissionais e material) 

Locação 2 - 3.500,00 7.000,00 

Subtotal  2 26.200,00 

DESPESAS COM MATERIAL 
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Descrição Unidade Quant. Valor unit.(R$) 
Valor total 

(R$) 

Bolsas medindo 35cm x 25cm, em lona 
com alça, com compartimento interno, 
com logomarca do evento em policromia 

Unid 240 33,00 7.920,00 

Textos copilados – (20 páginas) Unid 240 19,00 4.560,00 

Bloco de anotações Unid. 240 5,50 1.375,00 

Caneta esferográfica azul/preta Unid 240 1,50 360,00 

Material para as oficinas Kit 12 400,00 4.800,00 

Confecção de banner Unidade 2 150,00 300,00 

Locação de equipamento(Data 
show/som/microfone) 

Kit 6 370,00 2.220,00 

  Subtotal 3  21.535,00 

Valor Total Estimativo Lote I        122.735,00 

 

LOTE II - Secretaria Municipal de Educação –  

CONSULTORIA PEDAGÓGICA 

Descrição Unidade Quant. Dias Valor unit.(R$) 
Valor total 

(R$) 

Serviço de Consultoria – 
incluindo visita e 
acompanhamento 
mensal, avaliações 
diagnosticas elaboração, 
aplicação e consolidação 
de simulados. 

PF 11  8.500,00 93.500,00 

                                            Valor Total Estimativo Lote II                    93.500,00  

Valor Estimativo: R$ 216.235,00 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais) 

5.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desse Termo de Referência correrá a conta de recursos específicos 

consignados nos orçamentos da Secretaria Municipal de Educação de Caridade do Piauí-PI: Orçamento 

Geral do Município/FUNDEB/FPM/ICMS/Outros; Elemento Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serviços 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

6.0 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços realizados serão acompanhados por um técnico indicado pela Secretaria 

Municipal de Educação, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas que possa surgir no período de 

Contrato, sem prejuízo de plena responsabilidade da empresa perante a Prefeitura Municipal. Aos 

profissionais indicados para fiscalizar a execução dos serviços caberão as seguintes atribuições: 

a) Impedir a utilização de qualquer componente que seja enquadrado nos padrões de qualidade; 

b) Exigir o cumprimento de todos os itens componentes deste Termo de Referência; 

c) Notificar a empresa por escrito, os possíveis casos da execução dos serviços em desacordo com 

o Termo de Referência; 
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d) Comunicar a autoridade competente qualquer anormalidade ocorrida na realização dos serviços, 

durante a vigência do Contrato; 

e) Propor e acompanhar pesquisa de opinião junto aos servidores municipais, com vistas a 

determinar o grau de satisfação dos serviços oferecidos. 

f) Encaminhar as autoridades superiores em tempo hábil decisões e providências que ultrapassem 

sua competência.  

7.0 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Incumbe ao CONTRATANTE  

a) Acompanhar a execução contratual através de técnicos da Secretaria de Educação;  

b) Disponibilizar os locais de realização dos cursos; 

c) Prover todos os meios necessários a realização do objeto do contrato, particularmente aqueles em 

que lhe são afetos;  

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio do setor competente.  

e) Elaborar normas e procedimentos operacionais destinados à perfeita execução do contrato. 

f) Realizar o pagamento em parcelas correspondentes a cada etapa dos serviços realizados pela 

Contratada.   

8.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das outras obrigações requeridas nesta Licitação, a empresa vencedora ficará obrigada a: 

a) Elaboração do material didático utilizado nos cursos de formação continuada e qualificação 

profissional.  

b) Convocação, seleção, treinamento e pagamento dos profissionais responsáveis pela execução dos 

cursos;  

c) Fornecimento de todo material necessário para realização dos cursos de Formação Continuada e 

Qualificação Profissional objeto deste Edital;  

d) Escalar pessoal de apoio que deverá ter nível de escolaridade mínimo de Graduação nas áreas que 

compõem o objeto desta licitação e/ou áreas afins;  

e) Organização das providências atinentes ao transporte de pessoal e do material a ser utilizado por 

ocasião dos cursos; 

f) Pagamento de todas as despesas, impostos e obrigações sociais, tributárias e previdenciárias;  

g) Apresentação de cronograma das atividades desenvolvidas e relativas à estrutura e à organização dos 

cursos;  

h) Manter durante toda a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no presente Edital. 

_______________________________________ 
Aldo Cesar da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
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TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 

 

ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Ref: Tomada de Preço 

 

 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por 

meio dos documentos integrantes do “envelope n° 01”, sob a pena de sujeição às penalidades previstas 

neste edital e na legislação especifica vigente. 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019. 

 

 

 (nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pmcaridadedopiaui@gmail.com
mailto:cplcaridadedopiaui@gmail.com


Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, Caridade do Piauí.  

 Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000  - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com - cplcaridadedopiaui@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

27 – Página - TP 002/2019 
               Josaelton de Sousa Silva                           Iram José de Oliveira                        Elídia Maria dos Reis e Silva 
            Presidente/Pregoeiro da CPL                                        Secretário da CPL                                         Membro da CPL 

 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(EPP) 

 

 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Ref: Tomada de Preço 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_________________, CNPJ/MF N.º________________, (ENDEREÇO 

COMPLETO)_________________________, declara, sob as penas da Lei, que está enquadrada como 

Microempresa (ME)/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores. 

 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019 

 

 

 

 (nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Apresentar a presente declaração fora dos envelopes. 

 Anexar a presente Certidão Simplificada Expedida pela Junta Comercial do domicílio do licitante 

expedida em 2019. 

 

 

mailto:pmcaridadedopiaui@gmail.com
mailto:cplcaridadedopiaui@gmail.com


Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Caridade Do Piauí 
Rua Jose Antônio Lopes, nº 127 – Centro, Caridade do Piauí.  

 Fone/Fax: (89) 3464-0125 
CEP: 64590-000  - CNPJ: 01.612.575/0001-28 

E-mail.: pmcaridadedopiaui@gmail.com - cplcaridadedopiaui@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 

28 – Página - TP 002/2019 
               Josaelton de Sousa Silva                           Iram José de Oliveira                        Elídia Maria dos Reis e Silva 
            Presidente/Pregoeiro da CPL                                        Secretário da CPL                                         Membro da CPL 

 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 

ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Ref: Tomada de Preço 

 

 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019. 

 

 (nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 
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TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Ref: Tomada de Preço 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que 

até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na 

licitação em epígrafe. 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019. 

 

 (nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 
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TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 

ANEXO VI 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Ref: Tomada de Preço 

 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa 

____________________________________________, vem,   pela   presente,   informar  a  V.Sa.,  que o Sr. 

_______________________________________________, Carteira  de  Identidade n.º ________________  é  pessoa   

designada  pela  Empresa  para  representá-la  perante   essa   Comissão, inclusive  com  poderes  para  

renunciar  ao  direito  de interposição  de recursos  em  qualquer  fase  da  Licitação  em  epígrafe 

Atenciosamente 

 

 

(Local) ______________, __ de _______________ de 2019. 

 

 (nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado). 
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TOMADA DE PREÇO Nº002/2019 

ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONTRATO Nº_______ 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº . 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO, POR MEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE________________________, E A EMPRESA____________________. 

  

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ por meio da Prefeitura Municipal de Caridade do 

Piauí, Estado do Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, situada na _________________________, 

doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

__________________________________, RG nº _________, CPF nº _____________. 

 

CONTRATADA: _______________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, situada na 

__________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 

por______________________________, RG nº ___________, CPF nº _______________. 

 

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que será regido pelo Edital Da Tomada de Preço Nº 002/2019, 

pelas disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993, dos Decretos, da Lei Complementar Nº 123/2006, pelos 

princípios do direito público e demais normas pertinentes à espécie, ajustando e reciprocamente 

aceitando as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Consultoria especializada em Capacitação, Cursos 

de Formação Continuada, Oficinas e Palestras para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação de Caridade do Piauí. 

Serão parte integrantes deste contrato o Termo de Referência (Anexo I do ato convocatório) e a 

proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL 

Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ XXXX. 
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Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO 

NAS CLÁUSULAS 12 E 13 DESTE INSTRUMENTO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Orçamento Geral do Município/FUNDEB/FPM/ICMS; Elemento Despesa: 33.90.39 – outros serviços de 

terceiros – pessoa jurídica. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DO PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a 

assinatura do ateste que formalizar o aceite definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado 

pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada 

da respectiva Ordem de Serviços e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:  

a) Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, 

devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91);  

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF 

– Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);  

c) Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizado (Lei 2.231/1962).  

I – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo responsável pelo aceite dos objetos licitados.  

II – O pagamento será efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.  

III – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA.  

IV – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 

monetária. 

 V- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimplência contratual.  

VI- É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 

das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

I- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

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

Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/1993.  
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PARÁGRAFO QUARTO– DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

I- Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação 

documental e requerimento expresso do contratado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

I- Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do 

objeto licitado, a Contratada se obriga a:  

a) executar os serviços licitados nas condições e nos prazos estabelecidos no Termo de Referência, 

contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviços expedida pelo CONTRATANTE, 

conforme especificações técnicas estabelecidas no Ato convocatório, no Termo de Referência e em sua 

Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;  

b) refazer os serviços licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;  

c) refazer os serviços licitados em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 

formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 

do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  

e) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;  

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus 

endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 

bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 

causados à Administração ou a terceiros;  

i) arcar com as despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e 

obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da execução 

dos serviços;  

j) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão 

executados os serviços objeto deste contrato;  
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l) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do 

trabalho;  

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução 

deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 

quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE;  

p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

O Município de Caridade do Piauí, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Prefeitura 

Municipal de Caridade do Piauí obriga-se a:  

a) emitir as respectivas Ordens de Serviços;  

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto deste contrato;  

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução do objeto licitado, 

podendo recusar aquelas que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  

d) notificar a CONTRATADA para refazer os serviços objeto do contrato reprovados no recebimento 

provisório;  

e) notificar a CONTRATADA para refazer os serviços  que apresentarem vícios redibitórios após a 

assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as 

normas administrativas e financeiras em vigor;  

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com execução dos serviços objeto 

do contrato;  

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA;  

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
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O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de dezembro de 2019, 

condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município, sem prejuízo da garantia dos 

serviços.  

PARAGRAFO ÚNICO: A vigência deste termo poderá aditivada desde que sejam cumpridos os dispostos 

no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no 

Termo de Referência, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.  

PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de execução poderá ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde 

que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, 

sujeições imprevistas e/ou de força maior.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO  

A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de 

Referência, sem ônus para a CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO 

O recebimento do OBJETO LICITADO será efetuado por funcionário responsável pelo Almoxarifado 

Central da Prefeitura ou pelo responsável pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução deverá ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo 

de Referência, mediante Ordem de Serviços.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONTRATANTE, observado o prazo de execução, verificará se o OBJETO 

LICITADO atende às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta da 

CONTRATADA.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos os serviços que apresentem vícios de qualidade ou 

quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado.  

PARÁGRAFO QUARTO – Não serão aceitos serviços diferentes das especificações estabelecidas no 

Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.  

PARÁGRAFO QUINTO – Após verificação da qualidade e quantidade dos serviços recebidos 

provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, o CONTRATANTE emitirá recebimento definitivo 

mediante ateste.  

PARÁGRAFO SEXTO – O aceite definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à 

qualidade do serviço executado, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a contagem dos prazos 

de garantia e de pagamento.  
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CLÁUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS 

 Os serviços reprovados no aceite provisório serão refeitos, devendo a CONTRATADA refazer no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Todas as despesas decorrentes da correção dos serviços reprovados serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A correção dos serviços não exime a CONTRATADA da aplicação da 

penalidade por atraso na execução.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o prazo indicado no parágrafo primeiro não seja observado, será 

considerada inexecução contratual.  

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA  

A CONTRATADA responderá solidariamente com os fornecedores dos insumos (fabricante, produtor ou 

importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis, impróprios ou 

inadequados à utilização a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as 

indicações constantes da embalagem, aplicando-se as disposições contidas no Código de Defesa do 

Consumidor – Lei Federal nº 8.078/1990.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA 

As condições de garantia ofertadas pela Contratada serão obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo 

de Referência, ficando vedada qualquer supressão das cláusulas de garantia contidas no referido termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalação e Manutenção do objeto licitado 

no período e nas condições estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito às sanções no caso 

de descumprimento das condições estabelecidas 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS 

DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.  

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como 

cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções 

administrativas cabíveis.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA FISCALIZAÇÃO  
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A fiscalização deste Contrato será efetuada pelo órgão solicitante que poderá, a qualquer tempo, 

determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a 

aplicação das penalidades previstas neste instrumento.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão 

registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, objetivando a imediata correção 

das irregularidades apontadas, sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no objeto 

contratado, e na ocorrência destes, não implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES  

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei 

Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atraso injustificado na execução ou correção dos serviços contratados 

sujeitará a Contratada às seguintes multas de mora:  

a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de 

Empenho, em caso de atraso na execução do objeto contratado, a juízo da Administração, até o limite 

de 10% (dez por cento);  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:  

a) advertência escrita;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;  

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

por prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

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

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

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas 

conjuntamente com a prevista na alínea “b”.  

PARÁGRAFO QUARTO – Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
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declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará 

impedida de licitar e contratar com o  Município de Caridade do Piauí, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das 

multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.  

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, 

mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.  

PARÁGRAFO SEXTO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 

CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os 

casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.  

PARÁGRAFO SÉTIMO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 

contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO OITAVO – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pelo 

CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.  

PARÁGRAFO NONO – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as 

multas que lhe tenham sido aplicadas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO  

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei 

federal 8.666/93.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a 

retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, 

além das sanções previstas neste instrumento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS COMUNICAÇÕES  

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato produzirá efeitos legais se 

processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou 

outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITAÇÃO  

A CONTRATADA deverá manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  

O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial obedecendo ao 

prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição 

indispensável à sua eficácia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO  

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Simões-PI, com renúncia expressa de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.  

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas após lido e achado conforme, as partes a seguir 

firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.  

 

 

Caridade do Piauí (PI,), ____de_____________de 2019. 

 

 

 

___________________________                       _____________________________   

             CONTRATANTE                                                     CONTRATADA 
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