
PREGÃO PRESENCIAL N2 

Estado do Piauí 	PROCESSO ADM N2 

Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí  FLS N2  ()  

Rua Jose Antônio Lopes, n° 127 - Centro, Caridade do  Pini--
Fone/Fax: (89) 3464-0125 

CEP: 64590-000 
CNPJ: 01.612.575/0001-28 

21 2 1  
	12017 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 082/2017 

O MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ  -  P1, por meio de seu Pregoeiro, designado por 

Portaria, conforme documento contido no processo administrativo, torna público que, de acordo com a 

Lei Federal n° 10.520 de 29 de abril de 2010 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, com as alterações introduzidas pela Lei federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, c/c a Lei n° 

9.648, de 27 de maio de 1998, com o Decreto n° 3.931 de 2001 e atualizado pelo Decreto n° 7.892 de 

2017, e, ainda nos termos deste edital e seus anexos, que realizará, às lObOOmin, do dia 05 de 

OUTUBRO de 2017,  na sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Sede da Prefeitura 

Municipal, na Rua José Antônio Lopes, 127, Centro, CEP: 64.590-000, Caridade do Piauí— P1, a sessão de 

abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo  menor preço global, 

julgamento global,  conforme disposto nos Anexos correspondentes e na forma abaixo: 

RETIRADA DO EDITAL 

A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - P1, o qual pode ser 

adquirido no endereço indicado neste edital. 

Endereço: Rua José Antônio Lopes, 127, Centro, CEP: 64.590-000, Caridade do Piauí - P1. Horário de 

atendimento: segunda à sexta-feira, de 08h00min às 12h00min. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a Contração de empresa para prestação de serviços de 

fomento à participação e a organização por intermédio de ações permanentes de educação ambiental e 

mobilização social, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. O valor estimado para aquisição do objeto desta licitação é de R$ 102.075,50 (cento e 

dois mil setenta e cinco reais e cinquenta centavos). 

2.2. As quantidades constantes do anexo 1 são estimativas, não se obrigando a Administração 

pela aquisição total. 

2.3. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, não poderá 

representar mais de uma licitante. 

2.4. Integram neste edital todos os seus anexos. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
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presente certame, terá validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de sua assinatura e 

publicação, podendo ser prorrogada por igual período. 
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2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

2.2 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Empresas que se encontre em processo falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, nem aquelas que 

tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com 

suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração. 

b) Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros 

de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, 

inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no Município de CARIDADE 

DO PIAUÍ/Pl. 

c) Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, 

ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.3 - Pela simples participação nesta licitação a Empresa estará aceitando todas as condições 

estabelecidas no Edital. 

3 - DO PREÇO 

3.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado na data da apresentação da 

proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, conforme o fornecimento mensal, a partir da data de 

apresentação do Recibo e da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de 

liquidação e pagamento. 

3.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à prestação do fornecimento objeto 

desta licitação. 

3.3. Os preços contratados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do contrato, admitida 

revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico - financeiro inicial da ata, nos termos da 

legislação que rege a matéria. 

3.4. O reajustamento dos preços somente será possível se autorizado por alteração das normas federais 

pertinentes à política econômica. 

4— DA VALIDADE DO CONTRATO 

4.1. O contrato formalizado entre a Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí e a empresa vencedor 
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hora determinados no preâmbulo, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubrica 

atendendo aos seguintes requisitos: 

a) ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS, indexadas com os seguintes dizeres: 
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4.2. Será admitida a prorrogação da vigência do contrato em até 120 (cento e vinte) dias, nos termos do 

art. 57, § 40, da Lei n.° 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa e a 

contratada aceite a prorrogação. 

S. DO CREDENCIAMENTO 

5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL,  o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus 

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

b) TRATANDO-SE DE PROCURADOR,  a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua 

interposição, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame e/ou inclusive assinar Contrato oriundo da Licitação,  acompanhada 

do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante 

para a outorga. 

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, que deverá ser apresentada na 

forma do modelo apresentado no Anexo II deste Edital. 

5.2 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha fotografia. 

5.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles 

poderá representar apenas uma credenciada. 

5.4 A ausência de representação da empresa licitante, ou a falta dos poderes do representante para 

formulação de propostas e/ou oferta de lances de preços impedirá a licitante de participar do pregão. 

5.5. O credenciamento é a condição obrigatória para formulação de lances e praticar todos os atos 

neste Pregão (artigo 40, inciso VI, da Lei n.° 10.520/2001). 

5.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada também a 

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

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

que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição 

não superior a 30 (trinta) dias da realização do Pregão. 

6. DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1. As Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e 
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PREGÃO PRESENCIAL N2042/2017 

ENVELOPE N2  1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

b) ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo o seguinte: 

CARIDADE DO PIAUÍ - P1 

PREGÃO PRESENCIAL N2042/2017 

ENVELOPE N2  2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

6.1.1. A Proposta de preços deverá ser apresentada em observância as seguintes exigências: 

a) Ser apresentada em 1 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em 

papel timbrado do proponente e redigida com clareza em língua portuguesa, impressa, devidamente 

datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo representante legal do proponente; 

a.1) Conter a descrição completa dos produtos ofertados de acordo com anexo 1. 

a.2) A marca e/ou fabricante, deverão ser obrigatoriamente especificados. 

a.3) Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, devendo o valor unitário proposto 

corresponder à unidade solicitada 

a.4) A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo 1. 

6.1.2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 

apresentação. 

6.1.3. Na omissão dos prazos estipulados, considerar-se-ão aqueles estabelecidos neste Edital. 

6.1.4. É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo 

se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo (a) Pregoeiro (a), sendo 

registrado em ata e devendo o item ser desconsiderado da proposta. 

6.1.5. No caso de discordância entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes 

últimos e, entre preços unitários e totais, os primeiros. 

6.1.6. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais), leis sociais, administração, lucros, 

materiais e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou 

necessária, não especificada neste Edital. 

6.1.7. O Município de Caridade do Piauí - P1 é considerado consumidor final, sendo que o 

licitante deverá obedecer ao fixado no art. 155, VII, b, da Constituição Federal de 1988. 

6.1.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 	
( 
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6.1.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços 

e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo (a) Pregoeiro (a) do Município de Caridade 

do Piauí - P1 e realizada de acordo com a Lei n2 10.520/02 e legislação pertinente, em conformidade 

com este Edital e seus Anexos. 

7.2. No local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados devem comprovar, por 

meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 

demais atos do certame, conforme especificado no item 5 deste Edital, ou seja, devendo o 

credenciamento ser apresentado fora dos envelopes que contêm a proposta de preços e documento de 

habilitação. 

7.3. Declarada a abertura da sessão pelo (a) Pregoeiro (a), não serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

7.4. Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena ciência do 

conteúdo do edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que atende a todas as 

condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão, na forma do Anexo II. 

7.5. Serão abertos os envelopes contendo as "PROPOSTAS DE PREÇOS", sendo feita sua 

conferência e posterior rubrica. 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Será proclamado pelo (a) Pregoeiro (a), o proponente que apresentar a proposta de  MENOR 

PREÇO GLOBAL,  definido no objeto deste Edital e seus Anexos e, as propostas com preços superiores e 

sucessivos até 10% (dez por cento) relativamente àquela proposta ou, as 03 (três) melhores propostas, 

inscritas independentemente dos valores oferecidos. 

8.2. Aos proponentes enumerados pelo Pregoeiro serão dadas novas oportunidades para 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos. 

8.3. Para efeito de julgamento, o licitante deverá constar em sua proposta o preço unitário e 

total de cada item; 

8.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente 

às penalidades cominadas no item 12 deste Edital, especificamente à multa de 0,5% (cinco décimos por 

cento) do valor de cada item desistido. 

8.5. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 

MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO GLOBAL,  o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade quanto ao 
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objeto e valor da primeira classificada, que será aquela que apresente menor preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

8.6. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente que a tiver 

formulado, das condições habilitatórias. 

8.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor definido no objeto deste Edital e seus Anexos, sendo-lhe adjudicado o objeto. 

8.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, até a apuração de uma 

proposta, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto para o qual 

apresentou proposta. 

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

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os proponentes presentes. 

8.10. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 

Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada. 

8.11. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

8.12. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 

Anexos. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente 

fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado no item 4.1.b deste Edital. 

9.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para participar do 

certame: 

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  

9.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as 

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

comprobatórios de eleição de seus administradores; 

9.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

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

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal:  

9.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ 
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9.2.2.2. 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; 

9.2.2.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do proponente ou outra equivalente, na forma da lei; 

a) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (Administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), 

abrangendo inclusive a prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

b) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (Administrada pela Secretaria da Receita 

Federal); 

c) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela Procuradoria da Fazenda Estadual ou 

equivalente em cada Estado); 

d) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo departamento de Arrecadação e 

Tributos do Centro Tributário Estadual ou equivalente em cada Estado); 

e) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria Geral do Município ou 

equivalente em cada Município); 

f) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (administrada pela Secretaria de Finanças Municipais ou 

equivalentes em cada Município). 

9.2.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

9.2.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD), expedida pela Justiça do Trabalho (Lei 

12.444/11); 

9.2.2.6 Certidão de ações cíveis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

- 

	

	9.2.2.7 Certidão de distribuição criminais e Auditoria Militar, emitida pela comarca da jurisdição 

do licitante; 

9.2.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

9.2.3.1. As Licitantes terão que apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação 

financeira da empresa. Tais documentos terão que estar devidamente autenticado e registrado na Junta 

Comercial do Respectivo Estado, Devidamente acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional - 

DHP, que comprova a regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da Resolução CFC n° 1363/11. 

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

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, caso a 

licitante tenha iniciado suas atividades no presente exercício, deverá apresentar o balanço de abertura 

acompanhado da Declaração de Habilitação Profissional - DHP e o Certificado de Regularidade do 

Contabilista da Licitante. 
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9.2.3.2. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Contábeis o Certificado de Regularidade do Contabilista da Licitante, expedido pelo 

Conselho Regional de Contabilidade e ou emitido pelo site oficial, em validade. 

9.2.3.3 Para comprovar a boa situação financeira, as licitantes terão que apresentar junto ao 

Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis, a análise devidamente assinada pelo contabilista 

responsável, dos seguintes índices: 

• Índice de Liquidez Corrente = ILC - igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), obtido 

a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior; 

• Índice de Liquidez Geral = ILG igual ou superior a 1,0 (um vírgula zero), obtido a 

partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior; 

• Grau de Endividamento Corrente = GEC - igual ou inferior 0,5 (zero vírgula cinco), 

obtido a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior; 

• Grau de Endividamento Geral = GEG igual ou inferior 0,5 (zero vírgula cinco), obtido 

a partir de dados do Balanço Patrimonial do exercício anterior; 

9.2.3.4 A apresentação dos índices solicitados deverá ser feita em folha assinada pelo contabilista 

do licitante, nos termos do art. 28, da Resolução CFC n° 825/98. 

9.2.3.5. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples nacional, para 

atendimento do item 9.2.3.1, deverão apresentar qualquer um dos documentos idôneos a seguir 

relacionados, que possibilitem a comprovação da qualificação econômico-financeira: cópia da declaração 

única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais ou cópia do livro-caixa com o registro de 

escrituração da movimentação financeira e bancária, nos termos do art.25 e 26, § 20  da Lei 

Complementar n0123/06. 

9.2.4 - SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

9.2.4.1 Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência ou Recuperação Judicial ou 

extrajudicial, nos termos da Lei n° 11.101/2005, expedida pelo Distribuidor do Fórum da sede da pessoa 

jurídica, observando o prazo de 90 (noventa dias). 

9.2.5. Outras comprovações; 

9.2.5.1 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante 

legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de cumprimento do disposto no inciso XXXII do 

art. 70,  XXXIII da Constituição Federal e na Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, nos termos do Anexo III. 

9.2.5.2 Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal 

ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência 'e impedimento legal para 

licitar ou contratar com a Administração, conforme Anexo II. 

9.2.5.3 Alvará de Localização e Funcionamento. 
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9.2.5.4 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente idônea(s). 

9.2.5.5 Declaração de adimplência com o município de Colônia do Piauí - P1 fornecida pelo 

departamento de licitações. A referida declaração deverá ser solicitada pela licitante em papel timbrado 

da empresa, com antecedência mínima de 48 horas em dias úteis à abertura da licitação. 

9.2.6. Disposições Gerais da Habilitação: 

9.2.6.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

cópias autenticadas por cartório competente, emitidos pela internet, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo 

Pregoeiro e/ou sua equipe de apoio; 

9.2.6.2. Não será aceito "protocolo de entrega" ou "sol/citação de documento" em substituição a 

documento requerido no presente Edital e seus Anexos; 

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

dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o (a) Pregoeiro (a) considerar o proponente inabilitado. 

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

10.2. Caberá ao Pregoeiro (a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

10.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será no final da sessão, com registro em 

ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntarem memoriais no prazo de 3 (três) dias 

úteis. 

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

aproveitamento. 

11.3. Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro (a) concederá 

àqueles que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das 

correspondentes razões, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradas 

vistas imediatas dos autos. 
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11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da 

Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - P1. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. O não cumprimento do prazo estabelecido para prestação dos serviços, sujeito o 

Contratado a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor dos 

bens não entregues, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do mesmo. 

12.2. A aplicação da multa de mora estabelecida no item anterior não impede que a Contratante 

rescinda unilateralmente o contrato em caso do não cumprimento do prazo estabelecido para entrega. 

- 

	

	 10.3. Administração do Município de Caridade do Piauí - P1 poderá ainda desclassificar a 

licitante pelo não cumprimento do item 14.5. 

12.4. No caso de inexecução total (ausência na prestação de serviço superior a 50% do total 

contratado) ou parcial (ausência na prestação de serviço superior a 25% do total contratado) das 

condições contratuais, o Contratante, poderá rescindir o contrato, garantida a prévia defesa, e, segundo 

a gravidade da falta cometida, aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

a) Advertência, em caso de atraso em até 5 (cinco) dias; 

b) Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de Serviço, 

em caso de atraso de mais de 5 (cinco) dias; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Caridade do Piauí - P1, por prazo não superior a 2 (dois) anos, inclusive em caso de 

inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração. Será declarada suspensa de contratar com a 

Administração nos casos previstos nos subitens seguintes, em caso de culpa; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

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

autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93, nos casos: 

- Declarar-se-á inidôneo o contratado que, sem justa causa, não cumprir as obrigações 

assumidas, praticando, a juízo da Administração, falta grave, revestida de dolo. 

II - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, 

por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 

III - Declarar-se-á inidôneo o contratado que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os 

objetivos da licitação; 

IV - Declarar-se-á inidôneo o contratado que demonstre não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.4.1. As penalidades cominadas nas alíneas "a", "c" e "d", supra, poderão ser aplicadas 

cumulativamente com aquela prevista na alínea "b" do mesmo item. 	 - 
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12.5. O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente dvidos pela 

CONTRATANTE, e quando for o caso, cobrado judicialmente. 

12.6. As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificativas somente serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 

comprováveis, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE e, desde que formuladas no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência. 

12.7. O Licitante vencedor não poderá deixar de prestar os serviços de nenhum item vencido sob 

pena de desistência da totalidade do certame. 

12.8. Para aplicação das penalidades previstas acima será garantida defesa prévia de 5 (cinco) 

dias úteis no caso de advertência, multa e suspensão, e de 10 (dez) dias contados da abertura de vistas 

no caso de inidoneidade. 

13. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

13.1. Constituem motivos de rescisão do contrato: 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade da prestação dos serviços dos itens, no prazo estipulado; 

d) O atraso injustificado na prestação dos serviços; 

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 

CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio conhecimento e expressa 

autorização da CONTRATANTE. 

1) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus 

superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio, pelo 

representante da CONTRATANTE designado para o acompanhamento e fiscalização deste contrato; 

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

prejudique a execução deste Contrato; 

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do CONTRATANTE, e exaradas no 

processo administrativo a que se refere este Contrato; 

j) A supressão, por parte da CONTRATANTE, da prestação dos serviços contratados, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 
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k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo no caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado à CONTRATADA, 

nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

1) A ocorrência de "caso fortuito" ou "força maior", regularmente comprovada, impeditiva da 

execução deste Contrato; 

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

13.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos especificados nas 

alíneas "a" , "h" e "m" do subitem 11.1 deste ato convocatório; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

c) Judicial, nos termos da legislação processual. 

13.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei n2 

8.666193. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO 

14.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta da seguinte 

classificação: 

FONTE DE RECURSO:  Orçamento Municipal: CONVÉNIO FUNASA N° 824412/2015 - FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE SAÚDE (MINISTÉRIO DA SAÚDE)/FPM/ICMS/ISS/RECURSOS PRÓPRIOS,  num valor 

estimado conforme o Anexo 1 desse edital sendo de  R$ 102.075,50 (cento e dois mil setenta e cinco 

reais e cinquenta centavos). 

ELEMENTO DE DESPESA: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

14.2. O pagamento da nota fiscal será vinculado à prestação dos serviços referente à nota fiscal. 

14.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da prestação 

dos serviços, mediante nota fiscal, recibo e ateste da respectiva secretaria quanto aos serviços prestados. 

14.4. O Município de Caridade do Piauí - P1 reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, 

no ato do atesto, a licitante não tiver efetuado a prestação dos serviços na sua totalidade ou não 

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

14.5. O Município de Caridade do Piauí - P1 poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste certame. 

15. DO AUMENTO OU SUPRESSÕES 
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15.1. No interesse da Administração do Município de Caridade do Piauí - P1, o valor inicial 

atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 10  e 20, da Lei n.° 8.666/93; 

15.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários. 

15.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

16. DO FORNECIMENTO 

16.1. O fornecimento deverá ser em rigorosa e estrita obediência às prescrições e exigências 

contidas no Anexo do Edital licitatório e que será parte integrante do Contrato; 

16.2. A empresa vencedora, visando o ideal fornecimento, deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

16.2.1. O início do fornecimento deverá ser procedido a partir da apresentação da ordem 

de fornecimento. 

16.2.2. O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado a critério da 

Administração do Município de Caridade do Piauí - P1. 

16.3. A aceitação do fornecimento dar-se-á após atesto da equipe de recebimento. 

16.4. Caso a empresa vencedora não tenha condições de fornecer os itens constantes na ordem 

de fornecimento, deverá enviar termo de desistência até o termino do prazo estabelecido do presente 

Edital. 

16.5. O não cumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a Administração do Município 

de Caridade do Piauí - P1 enviará o termo de desclassificação, efetuando a contratação do fornecimento 

com a próxima licitante classificada. 

16.6. Dependendo do tipo de procedimento licitatório (por item ou por lote) a desclassificação 

ou desistência da empresa poderá ser total ou somente para os itens constantes da ordem de 

fornecimento, conforme o caso. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

17.2. 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 da Comissão Permanente de Licitação em contrário; 
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17.3. É facultada ao Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

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

17.4. Fica assegurado o Município de Caridade do Piauí - P1 o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando 

ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

17.5. Após a homologação do Pregão, o proponente vencedor será convocado para assinatura 

do Contrato. 

17.6. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na data da retirada da 

Nota de Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, sem prejuízo das aplicações às penalidades legais cabíveis. 

17.7. Os licitantes proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, e o Município de Caridade do Piauí - P1 não será, em nenhum caso, responsável por estes 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

17.8. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

17.9. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

17.10. O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

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

do valor inicial do contrato. 

17.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Vencem-se os prazos somente em dias de expediente normais. 

17.12. Quem deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com o Município de Caridade do Piauí - P1 e, se for o caso, será descredenciado no 

CRC, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 

demais com inações legais. 

17.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, 

durante a realização da sessão pública de pregão. 

17.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

17.15. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado ao Pregoeiro (a, .a 	crito, até 03 (Três) dias 
Ik 
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úteis antes do prazo estipulado para recebimento das propostas, junto ao setor da Comissão 

Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Caridade do Piauí - P1. 

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

17.17. Para as condições de fornecimento, deverão ser observadas as disposições constantes dos 

Anexos deste Edital. 

17.18. As certidões apresentadas pelos licitantes que não constem prazo de validade, considerar- 

se-á o prazo de 30 (trinta) dias. 

17.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de Simões - 

P1, com exclusão de qualquer outro. 

17.20. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei n2 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n 

8.666/93. 

18. DOS ANEXOS 

18.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

Anexo 1 - Especificação do Objeto com as Unidades e Quantidades; 

Anexo II - Termo de Credenciamento; 

Anexo III - Declaração de Cumprimento de Habilitação; 

Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

Anexo V - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 

Anexo VI - Minuta do Contrato. 

18.2. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o 

Contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao Foro da Comarca de 

SIMÕES, ESTADO DO PIAUÍ, excluindo qualquer outro, por mais especial que seja. 

18.3. Não será permitida durante a abertura e julgamento das propostas a utilização de 

aparelhos celulares pelos licitantes dentro da sala de licitação. 

18.4. Os itens não cotados e considerados desertos, a critério da Administração, poderão ser 

dispensados com base no artigo 24, inciso V, da lei 8.666/93, desde que atendidas às condições 

estabelecidas no referido artigo e seu inciso. 

Caridade do Piauí (P1), 21 de SETEMBRO de 2017. 


