ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro
Cabeceiras – Piauí
CNPJ: 41.522.277/0001-61

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2019
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI – PI, por meio de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio, de acordo a Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002 e à Lei
Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, e nos termos deste edital e seus anexos,
realizará, no PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA SALA DE LICITAÇÃO, situada na
Avenida Francisco da Costa Veloso, nº 620, Centro, 64.105-000, Cabeceiras do Piauí/PI, a
Sessão de Credenciamento e Abertura do procedimento licitatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR LOTE em registro
do objeto na forma definida neste instrumento.
CREDENCIAMENTO: 08 h45min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09h00min
DATA: 31/05/2019
CAPÍTULO I – DO OBJETO:
1.1– Esta licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de transportes: transporte escolar, conforme anexos ,
EXERCICIO 2019, ADMITIDAS RESSALVAS LEGAIS.

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes
ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, devidamente comprovada em
cartão CNPJ (Serviços de Transporte Escolar), conforme cada caso, que preencherem as
condições de credenciamento e habilitação disposto neste Edital.
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 e no Estado do Piauí.
c) Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre
si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.
d) Empresas que tenham sócios, ou dirigentes em comum, ou sócios ou dirigentes parentes
ou relativos até o terceiro grão em linha direta e primeiro grau em linha colateral.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro
Cabeceiras – Piauí
CNPJ: 41.522.277/0001-61

e) Empresas que não comprovem a atividade pertinente à execução do objeto.
f) Pessoa física, mesmo que em grupo.
2.3 – Pela simples participação nesta licitação a Empresa estará aceitando todas as
condições estabelecidas no Edital.
CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO
3.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis,
o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
da investidura e CNPJ;
b) Tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular (desde
que reconhecido firma), da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados
na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga e CNPJ.
c) Cartão de CNPJ ou outro documento que comprove o ramo de atividade pertinente ao
objeto.
3.2 – Os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação.
3.3 – O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo cópia do
documento oficial de identificação que contenha foto, acompanhado da original para
conferência.
3.4 – Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, e
cada representante só poderá representar uma empresa, preservada a opção por um ou
mais laboratórios, podendo o mesmo ser substituído para efeito de participação na Sessão,
desde que conste da Procuração, inclusive, com os mesmos poderes.
3.5 – Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, fora dos
envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e
entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos,
procedendo-se sua abertura em conformidade com o estabelecido na sessão.
3.6 – A não apresentação dos documentos de credenciamento não será motivo para a
desclassificação ou inabilitação do licitante. Neste caso, o representante ficará apenas
impedido de se manifestar e responder pelo licitante durante os trabalhos.
3.7 – Iniciada a sessão publica do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 01 e nº
02, não cabe à desistência da proposta.
3.8 – Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno porte, nos termos da
Leis Complementares nº. 123/06 e 127/14, para que essa possa gozar dos benefícios
previstos no capitulo V da referida Lei, é necessário, á época do credenciamento acrescentar
as expressões “Microempresas” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas
abreviações, “ME” ou “EPP”, á sua firma ou denominação, conforme o caso. Serão
concedidos os seguintes benefícios:
3.8.1 - Nos termos do §1º, do art. 43, da LC 147/14, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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3.8.2 - Ficará reservada a cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto desta
licitação para ser disputado exclusivamente entre o Microempreendedor Individual,
Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, consoante determinação contida no artigo 48,
inciso III, da Lei Complementar Federal nº. 147/14. 3.8.2.1 - Em caso de não comparecer
nenhuma das pessoas jurídicas mencionadas no item ‘3.8.2.’ para disputar os itens que lhe
estar sendo reservado, este poderá ser disputado por todas as empresas devidamente
cadastradas no prazo legal para participar do certame.
3.8.3. Considerar-se-á como empate ficto, nos termos do art. 44, §2º, da Lei
Complementar 147/14, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada, sendo a ela adjudicado o objeto licitado.
3.8.3.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta de preço inferior àquela de menor preço
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
3.8.3.2 Não ocorrendo a oferta de lance pela microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem colocada, serão convocadas as remanescentes na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
3.8.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 3.8.3,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
3.8.3.4.Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no 3.8.3, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
3.8.3.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item
anterior, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
3.8.4 – Com intuito de promover do desenvolvimento econômico e social no
âmbito municipal e regional e majorar as compras governamentais na região, as
microempresas ou empresas de pequeno porte locais, ou regionais, consideradas estas as
que tiverem sede ou filial localizadas em município que faça divisa com a sede do
município de Cabeceiras do Piauí, que apresentarem proposta superior em até 10% (dez
porcento) do melhor preço válido, terão prioridade de contratação, nos termos do §3º, do
art. 48, da LC 147/14. O Pregoeiro deverá então propor imediatamente a redução do
preço da microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada e dentro
dos limites acima estabelecidos, a ser realizada verbalmente, tentando atingir o menor
preço nas aquisições da Administração Pública, não ficando obrigada o valor ser abaixo
do ofertado da empresa com melhor proposta válida.
3.8.5 – As benesses dos itens 3.8.2 e 3.8.5 não são cumulativos às
microempresas e empresas de pequeno porte do município, somente podendo serem
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aplicados quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
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CAPÍTULO IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
4.1 – Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro no momento da sessão, com
registro da
ocorrência em ata.
4.2 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE- Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO
PIAUÍ
OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.
EMPRESA:
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS
HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI
OBJETO:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.
EMPRESA:

DE
DE

4.3 – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou
pelo procurador, legalmente habilitado, em todas as páginas.
4.4 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação em
órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada via cartório
competente ou pelo Pregoeiro ou por servidor da Equipe de Apoio, ou publicação em
órgão da imprensa oficial. Quando a Licitante optar por autenticar sua documentação na
sede da Prefeitura Municipal, deverá apresentá-la com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos, antes do certame, conforme do Artigo 32, da Lei 8666/1993.
4.5. – Em nenhuma hipótese será aceito a inclusão de qualquer documento que deveria
estar dentro do envelope. Sendo o poder de diligência conferido ao Pregoeiro pelo art. 43,
§3º da Lei 8.666/93 limitado às verificações sobre documentos apresentados dentro dos
respectivos envelopes.
CAPÍTULO V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA.
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5.1- As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste instrumento
convocatório e anexos que deste fazem parte integrante como aqui transcritos.
5.2 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
b) Número do Pregão;
c) Preço unitário do item, cotando-se cada produto discriminado no item, em moeda
corrente nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula e por
extenso tanto o unitário quanto o total e com descrição da marca. Nos preços propostos
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.
d) O prazo de validade do presente Pregão Presencial não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666,
de 1993.
e) O item deverá apresentar descrição completa detalhada de acordo com Termo de
Referência, de maneira a demonstrar que o produto cotado atende às especificações
técnicas constantes dos Anexos deste edital.
5.3 – As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados,
conforme o Anexo I (Termo de Referência), não sendo permitidas ofertas com
quantitativo inferior.
5.4 – Prazo de validade da proposta que não poderá será inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data da realização do certame.
5.6 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em
relação a prazo, especificações do produto ofertado ou qualquer outra condição que
importe em modificação dos termos da proposta original, ressalvadas as alterações
destinadas a sanar evidentes erros formais, assim avaliadas pelo pregoeiro na sessão.
5.7 – A falta do valor por extenso na proposta não será motivo para desclassificação,
podendo o mesmo ser assentado pelo licitante em Ata.
5.8 – Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço
por extenso.
5.9 – A falta da rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida pelo
Representante Legal na sessão, desde que tenha poderes para este fim.
5.10 – O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12
(doze) meses, exceto quando confirmado motivo justo para revisão ou atualização.
5.11 – Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pelo pregoeiro que
desclassificará a mesma, salvo em situações previstas na Lei nº 10.520 e a Lei de
Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e suas posteriores Alterações.
5.12 – A proposta deve estar devidamente assinada e com a firma reconhecida do
assinante
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sob pena de não reconhecimento da mesma.
5.13 – Como critério de comprovação de exequibilidade será exigida a apresentação
de planilhas de formação de custos de cada item cotado. A incorreta ou não
comprovação dos preços ensejará a desclassificação do mesmo.
5.14- Declaração de que nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: transporte (fretes), tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
fornecimento do objeto desta licitação, independente do local de entrega.
CAPÍTULO VI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1- Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atendam as exigências deste Edital ou as especificações técnicas do Termo
de Referência.
b) Sejam incompletas, assim entendidas aquelas que não contenham
informações suficientes que permitam a perfeita identificação do objeto
licitado.
c) Apresentem valor simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços
de mercado, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos;
d) Apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado
e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto do contrato.
e.1) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em
caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada
diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de
comprovação da exequibilidade. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de
assessores técnicos para orientar sua decisão.
e) Apresentem preços superiores ao estimado pela administração.
CAPÍTULO VII – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
7.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Cópia dos documentos oficiais (RG e CPF) dos proprietários/sócios;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
d) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
e) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
f) 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, tratando-se de Cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei
Federal nº 5.764, de 16/12/1971, quando a atividade assim o exigir.
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g) Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “f” deste subitem não precisarão
constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
7.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
7.1.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
7.1.2.2.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);
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).
7.1.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei.
7.1.2.4. Certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho
(Lei 12.444/11).
7.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;
a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
I
- publicados em Diário Oficial ou;
II - publicados em jornal de grande circulação ou;
III - por cópia do Livro Diário registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante (Carimbo, etiqueta ou chancela), com as páginas devidamente
numeradas, assinadas pelo sócio e pelo contabilista responsável, na forma da IN
n0 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio — DNRC de 01 de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura
e de Encerramento;
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IV - As empresas com escrituração digital deverão apresentar impressão do
arquivo gerado pelo SPEED contábil constante na sede da empresa,
apresentando:
1. Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial
(impresso do arquivo SPEED Contábil);
2. Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contábil);
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3. Requerimento de Autenticação do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED
contábil);
4. Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contábil);
5. Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contábil);
6. Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPEED contábil).
V - Aposição da etiqueta DHP do Contador no BP, fundamentado na Resolução CFC
871/00, art.1°, §único; art. 177 da Lei nº 6.404/76.
a.2) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do
último Balanço Patrimonial levantado, e ainda deverá apresentar demonstrações
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao
período de sua existência;
b) A boa situação financeira a que se refere a alínea anterior será extraída dos
elementos constantes dos balanços patrimoniais e demais demonstrações contábeis,
demonstrada através do ILG (Índice de Liquidez Geral), maior ou igual a 1,0, aplicando a
seguinte fórmula:
ILG = AC+RLP/PC+ELP, onde:
AC = Ativo circulante
RLP = Realizável a longo
prazo PC = Passivo
circulante
ELP = Exigível a longo prazo
c.1) Os índices de que trata este subitem serão calculados e apresentados
pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede
da pessoa jurídica, emitida com data não superior a 60 (sessenta) dias da data da realização
desta licitação, ou que esteja dentro do prazo de validade expressa da própria certidão.
7.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Declaração formal da licitante atestando a disponibilidade dos veículos devendo
atender as exigências legais do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 138, bem como
do Código Brasileiro de Ocupações.
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7.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
a)
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. 7º, XXXIII da Constituição Federal e na Lei 9.854 de 27 de outubro
de 1999, nos termos do Anexo V;
b)
Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante
legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência de fato
impeditiva para licitar ou contratar com a Administração;
7.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias contadas da
data constante do documento.
b) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste edital e seus anexos o proponente será inabilitado.
c) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da
Matriz ou todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser
fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.
d) Todos as declarações opostas pela licitante, deve ter a firma do assinante
devidamente reconhecida, sob pena de inabilitação.
f) As certidões concernentes à comprovação das regularidades fiscal e trabalhista que
forem emitidas via internet deverão estar acompanhadas das respectivas confirmações
de autenticidade junto ao sítio eletrônico do órgão emissor, sendo que o não
cumprimento deste ônus a cargo da licitante implicará a sua imediata inabilitação.
CAPÍTULO VIII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
8.1
No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de
processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
8.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão
recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão,
em data posterior a ser definido na abertura do credenciamento, sob coordenação do
pregoeiro.
8.3. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do
Pregão, esta se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pelo
pregoeiro e equipe com a devida comunicação formal aos licitantes que retiraram o
Edital.
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8.4. Encerrado o credenciamento consequentemente, estará encerrada a possibilidade
de admissão de novos participantes no certame, os casos omissos serão resolvidos na
sessão pelo pregoeiro.
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8.5. Os licitantes deverão apresentar as suas propostas contendo o preço unitário de cada
item e o preço total, devendo o pregoeiro considerar para efeito de negociação na
sessão o valor total de cada lote, sobre o qual deverá incidir o desconto, percentual este que
deverá refletir em cada lote.
8.6. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço
por LOTE, sendo a adjudicação por item. (súmula 247 TCU), sendo desclassificadas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;
b) que apresentem preços baseados exclusivamente nas propostas dos demais licitantes;
c) propostas com preços superiores ao estimado pela administração;
d) propostas que apresentem preços irrisórios ou custo zero em qualquer item.
8.7. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo
objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital.
8.8. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções no caso de eventuais erros.
8.9. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela;
8.9.1 Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços. Após o
encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante mais bem classificado. Será incluído, na respectiva ata, o registro dos
licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor
na sequência da classificação do certame.
8.10. O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os
demais em ordem decrescente.
8.10.1. Se dentre as propostas apresentadas por escrito, quando da abertura dos
envelopes, houver empate, o pregoeiro procederá ao sorteio na forma do parágrafo 2º
do Art. 45 da Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve oferecer
o lance primeiro, sem prejuízo de observação do art. 3º da mesma Lei.
8.10.2.A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará
na exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço
apresentado para efeito de ordenação das propostas.
8.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
8.11.1. O pregoeiro poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, parâmetros
ou percentagem de redução sobre o menor preço (margem de lance).
8.11.2. O pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinará o tempo de que dispõem
os licitantes para ofertarem seus lances orais e estipular margem de lance.
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8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances ou conforme determinar o pregoeiro no
momento da sessão.
8.12.1. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital;
8.13. Encerrada a etapa de lances serão ordenadas às propostas classificadas e
classificáveis na ordem crescente dos valores. O preço considerado para efeito de
registro será o ultimo preço ofertado depois de esgotadas as etapas de lances,
devidamente aceito pelo pregoeiro.
8.14. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a
reduzir ainda mais o preço.
8.15. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a
reduzir ainda mais o preço, registrando preços iguais das empresas que reduzirem seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.16. Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito;
8.16.1. O pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de
preços unitários dos Produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários,
no prazo a ser por ele definido podendo realizar diligência e ou procedimentos de
investigação a fim de conferir dados em garantia do objeto.
8.17. Considerada aceitável a oferta de menor preço para qualquer dos itens, somente
será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação quando concluído o
julgamento de todos os demais itens.
8.18. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto por impossibilidade
devidamente justificada.
8.19. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação.
8.20. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a
habilitação, o pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições
de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais,
aceitável cujo autor(s) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será
declarado vencedor.
8.21. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s)
licitante(s) será (ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame, sendo a ele(s)
adjudicado o referido lote, respeitada a ordem de classificação;
8.22. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR
LOTE, atendidas as condições estabelecidas neste Pregão.
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8.23. O pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores
técnicos internos e externos, bem como ao setor requisitante da compra do material objeto
deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das
especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessão
licitatória;
8.24. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos
representantes presentes.
8.25. Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada;
8.26. Depois de concluída a sessão, em especial para as rodadas de lances, depois de
habilitada e adjudicada, os licitantes deverão apresentar as propostas devidamente corrigidas
considerando os valores negociados em sessão, os quais deverão ser levados em
consideração para efeito de posterior chamamento, obedecida a ordem de classificação.
CAPÍTULO IX – DA IMPUGNAÇÃO
9.1 – Até 02 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas,
qualquer
cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
do Pregão, na forma da Lei 8.666/93. O licitante terá a mesma prerrogativa até o 2º
(segundo) dia útil que anteceder a abertura das propostas, sendo neste caso o prazo
decadencial.
9.1.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de
48 (quarenta e oito) horas, conforme prevê a legislação.
9.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, desde que a impugnação possa alterar a formulação das
propostas.
9.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito
sem objeção venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos
envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
CAPÍTULO X – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL
10.1 – No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro ao(s) licitante(s)
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vencedora(s) e o encaminhamento do processo à autoridade competente para realização do
ato de controle final.
10.3 – Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
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10.3 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;
10.4 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente registrará o preço do objeto do certame à favor das licitantes
vencedoras e encaminhará o procedimento devidamente adjudicado para exercício do
ato de controle final.
10.5 – Os preços serão registrados por itens, considerando-se a totalidade e
necessidade do objeto, sempre tendo em vista a necessidade da Administração
contratante.
10.6 – A licitante que convocada para assinar a Ata deixar de fazê-lo no prazo fixado,
sem justificativa plausível, dela será excluída, sem prejuízo das demais penalidades
previstas neste edital.
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CAPÍTULO XI – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO
11.1.O objeto desta Licitação será executado de acordo com as necessidades dos
órgãos/entes,
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço.
11.1.1. A ordem de serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos
usuários da Ata, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos indispensáveis para
Administração Pública.
11.1.2. O órgão usuário da Ata formalizará acordo com a licitante vencedora deste
certame, por meio de Contrato.
11.2 A execução dos serviços desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no
momento da contratação, respeitando a previsão do órgão ou ente contratante.
11.2.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução dos serviços e/ou
substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para fiscalização caso
detectarem alguma irregularidade na execução dos serviços.
11.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
11.3.1. referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da
notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;
11.3.2. referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação, sob pena de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da notificação por escrito, mantendo o preço unitário inicialmente
contratado.
11.3.3. outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a
Administração.
11.4
O objeto desta licitação deverá ser recebido conforme determinar a
autoridade contratante, conforme seja o caso, com emissão de relatório de
execução dos serviços na forma contratada, acompanhado da nota fiscal/fatura,
de acordo com o estabelecido no projeto básico resumido que integra este Edital.
11.5
Quando rejeitado os serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá
substituí-los no prazo estabelecido pela Administração, observando todas as
condições inicialmente estabelecidas.
11.6
Caso seja impossível de serem substituídos os serviços que forem
rejeitados, ou na hipótese de não serem os mesmos executados, o valor
respectivo será descontado da importância mensal devida ao contratado, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
CAPÍTULO XII - DA CONVOCAÇÃO PARA O CONTRATO
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12.1. O vencedor deverá, após devidamente convocado, no prazo de 2 (dois) dias corridos
contados da data da convocação, comparecer ao órgão solicitante para assinar o
devido contrato, quando pendente, sob pena de submeterem-se as penalidades previstas
neste edital.
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12.2. Quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se
recusar a assinar o contrato, serão convocadas as demais licitantes classificáveis, com
vistas à assinatura do devido contrato, sem prejuízo das penalidades previstas neste
Instrumento.
12.3. A licitante que convocada para assinar o Contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado,
sem justificativa plausível, dela será excluída do Registro, sem prejuízo das demais
penalidades previstas neste edital.
12.4. Colhidas às assinaturas, o Órgão solicitante providenciará a imediata publicação
do contrato, sob forma de extrato.
12.5 .A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei
nº 8.666, de 1993.
12.6. A vigência dos contratos decorrentes deste Pregão Presencial será definida nos
instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.7. Os contratos decorrentes desse Pregão Presencial poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.8. O contrato decorrente desse Pregão Presencial deverá ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de preços.
12.9. Cabe ao órgão contratante de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93 a nomeação
de fiscal para cada contrato, a fim de acompanhar e otimizar a execução do mesmo.
CAPÍTULO XIII – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO
 Conforme Artigo 7º da Lei 10.520/2002 e Artigo 54 da Lei 8.666/1993.
13.1. O contrato a ser firmado (quando for o caso) terá vigência adstrita aos créditos
orçamentários;
13.2. Parágrafo 4º do artigo 62 da Lei 8.666/93.
.“É dispensável o Termo de Contrato e facultado a substituição prevista neste artigo, a critério da
Administração e independentemente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos dos quais não resultem obrigações futuras inclusive assistência
técnica”. (Grifo nosso)
13.3. Homologada a licitação, o Proponente vencedor, será convocado de acordo com a
necessidade da Administração, para no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a(s) Nota(s) de
Empenho(s) ou assinar o contrato, quando for o caso, podendo este prazo ser prorrogado, a
critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;
13.4. Quando a proponente vencedora for convocada e, não assinar o termo de contrato ou o
instrumento equivalente ou se recusar a retirar a Ordem de Fornecimento ou negar a fornecer os
produtos objeto deste Edital, o Pregoeiro poderá convocar formalmente os licitantes
remanescentes na ordem de classificação do certame, para assinar o competente Termo
Contratual ou Instrumento Equivalente;
13.5. Neste caso, a recusa injustificada do adjudicatário, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes
remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.
CAPÍTULO XIV – DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA
REVISÃO
14.1.Os
pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 10 (dias) dias, iniciando a
contagem da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do
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órgão/ente contratante, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o
contratante.
14.2.As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir
da data de apresentação da nota fiscal/faturas corrigidas.
14.3. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do
contratado.
14.4.Junto a solicitação de pagamento e a apresentação das notas fiscais
14.5.Somente poderá ocorrer a reajuste do valor registrado quando:
14.5.1. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém
de consequências incalculáveis para a Administração, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, sempre
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
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CAPÍTULO XV – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
15.1.As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas
nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7º da Lei
10.520/02.
15.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato,
será calculada sobre o valor dos serviços não executados, competindo sua aplicação ao
titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:
a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente
a 15 (quinze) dias; e
b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo
sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias;
c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro)
dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante
rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais
sanções previstas na Lei nº 8.666/93.
15.2.1.Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da
contratação, quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais
Federais, Estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos
órgãos competentes em razão da infração cometida.
15.2.2.Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação
quando a Contratada:
a) executar serviços em desacordo com o Termo de Referência, normas e
técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções
necessárias, às suas expensas;
b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros,
independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.
15.3. ADVERTÊNCIA
13.5.1
A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações,
desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Cabeceiras do Piauí,
independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual,
e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração
de inidoneidade;
c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento
das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação
das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.
15.4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
15.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do
Município de
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Cabeceiras do Piauí pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro
Cabeceiras – Piauí
CNPJ: 41.522.277/0001-61

15.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
15.5.1.
A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o
acompanhamento da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa
e premeditada em prejuízo do Município de Cabeceiras do Piauí, evidência de atuação
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao
Município ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.
15.5.2.A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com
toda a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e
decorrido o prazo de 05 (cinco) anos.
15.5.3.A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a
Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de
Cabeceiras do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros,
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão
de execução deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidência;
e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação
contratual;
d) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
15.5.4. Independentemente das sanções a que se referemeste capítulo, o licitante
ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos,
podendo a Administração propor que seja responsabilizado:
a)
civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do
exercício profissional a elas pertinentes;
c)
criminalmente, na forma da legislação pertinente.
15.6.Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
15.7. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da
declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de
vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
15.8. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório
e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.

16.1 -

CAPÍTULO XVI – DA SUBCONTRATAÇÃO
Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
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responsabilidades das obrigações assumidas, sendo vedada a subcontratação total ou em
partes, do serviço pactuado com a administração pública.
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16.2 - Entende-se por subcontratação a contratação com delegação de responsabilidade
pela vencedora de outra empresa para prestar parte ou a totalidade dos serviços a ela
adjudicada.
16.3 – Os veículos devem ser de bom estado de conservação e capazes de atender a
demanda com prestação dos serviços de forma satisfatória e com segurança aos usuários.
CAPÍTULO XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1.Os recursos financeiros para o objeto deste Pregão Presencial correrão por conta
de: FPM / ICMS /ISS/QSE/ PNATE /FUNDEB 40%/FUS /FMS/FMA/FMAS E OUTROS
RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.
CAPÍTULO XVIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da
contratação.

18.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a
serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes, tantas quantas
necessárias para consecução do fim desta licitação, sem prejuízo da Ata final.
18.2.1.
As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
18.2.2.
Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou
para abertura dos envelopes “Documentação” na mesma sessão, em face do exame da
proposta/documentação com as exigências do Edital, 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 atas e a continuação dar-se-á em sessão a ser
convocada pelo Pregoeiro.
18.3. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, serão devolvidos
ao final da sessão.
18.4.Os casos omissos desta licitação serão solucionados pelo Pregoeiro.
18.5. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou
outras situações porventura vivenciadas, inclusive atrasos, serão decididos pelo Pregoeiro,
com a finalidade conferir agilidade ao feito.
18.6. Para maior controle e organização da Administração, o licitante que retirar o
Edital, deverá obrigatoriamente deixar seus dados e endereço para contato, na Sala de
Licitações do Município, sob pena de ficar impossibilitado receber notificações e
avisos de modo geral pertinentes ao procedimento licitatório.
18.7. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado
consumidor local ou nacional, estará obrigado a estender tal vantagem ao órgão/ente
contratante.
18.8. A renegociação, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da
quantidade demandada, ficando estipulado como parâmetro máximo o preço
registrado que compreende o valor da unidade.
18.9. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na
esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Cabeceiras do Piauí do
Estado do Piauí.
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17.12. Integram este Edital:
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Anexo I – Especificações e Forma de Cotação
Anexo II – Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas e que
aceitação das regras determinadas pela Administração
Anexo III – Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que não explora trabalho infantil, conforme exigência do art. 7º,
XXXIII da Constituição Federal;
Anexo I V – Declaração que cumprirá os dispositivos do Código Brasileiro de
Trânsito
Anexo V – Minuta do Contrato;
Cabeceiras do Piauí (PI), 10 de Maio de 2019.

Ari do Rego dos Santos
Pregoeiro/ Presidente da CPL/PMCPI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro
Cabeceiras – Piauí
CNPJ: 41.522.277/0001-61

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E FORMA DE COTAÇÃO

1. OBJETO:
Pregão

Presencial

PRESTAÇÃO

DE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
SERVIÇOS DE TRANSPORTES: TRANSPORTE ESCOLAR ,

para

EXERCICIO 2019, ADMITIDAS RESSALVAS LEGAIS.

1.1. UNIDADE REQUISITANTE:
Os serviços de transporte escolar tem provocação da Secretaria Municipal de Educação.
2. JUSTIFICATIVA
Os serviços de transportes da maneira dividida não necessários para o atendimento das
mais diversas demandas de todos os entes abrangidos na administração direta, indireta,
autárquica e fundacional. As demandas aqui atendidas perpassam por serviços contínuos
de natureza essencial e serviços de natureza eventual.
Para o transporte escolar, apesar da demanda conhecida, ou esperada, o presente Pregão
Presencial, previne variações e ajustes necessários à execução do objeto, um vez que o
marco orbital do atendimento e da necessidade do serviço, é o aluno. Durante o exercício
financeiro, os alunos mudam de lares, de escolas e de números. Sendo assim a
administração obrigada a manter em salvaguarda a prontidão de atendimento às
mudanças de demanda, sem que se possa onerar o serviço já contratado. À
quantidade de veículos necessários são acrescidos diligentemente sobra de demanda
para atendimento de qualquer eventualidade sem que haja demora e risco de ausência
escolar de alunos, e sem que se corra o risco de contratação nova com preço crescente de
acordo com a tendência inflacionária do ano.
3. FINALIDADE:
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Lote 1 – Os serviços de transporte escolar se destina a atender aos alunos da rede
municipal de ensino.
4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
4.1. Transporte escolar
O objeto desta contratação definido por quesito unitário o turno e o valor de cada rota foi
calculado de acordo com a quilometragem com referência de R$ 3,86 (três reais e oitenta
e seis centavos).
O objetivo é contratar serviços de veículos com seu valor do turno, para o uso racional
desta Prefeitura, permitindo assim o manejo adequado de veículos para determinadas
localidades de acordo com a necessidade da Prefeitura, sem o engessamento
contratual costumeiro.
O objeto é dividido em 04 itens que correspondem aos diferentes tipos de veículos possíveis de
acordo com a realidade pontual de cada rota a ser percorrida.
TRANSPORTE ESCOLAR
ITE
M

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS

QUANTIDA
DE DE
VEICULOS

QUANTIDA
DE
DE
TURNO
DIA

1

VEÍCULOS ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS (UTILITÁRIOS
4X2 COM CARROCERIA CO-BERTA E COM BANCOS PARA A
ACOMODAÇÃO DOS ALUNOS).

2

2

2

VEICULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 36 A 45
PASSAGEIROS SENTADO, COM CINTO DE SEGURANÇA, A DIESEL.

07

14

2

4

1

2

3
4

VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, CAPACIDADE MINÍMA 28 PASSAGEIROS
SENTADOS, SEM AR CONDICIO-NADO, A DIESEL.
VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 OU 15
LUGARES, MOTOR A DIESEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA
MÍNIMA DE 125
CV.

LOTES:
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LOTES TRANSPORTE ESCOLAR
RELAÇÃO DOS LOTES
4.1.1.Nº
cal
ad 01 LOTE I: ROTA: PEDRA BRANCA/ALTOS/JENIPAPEIRO/
DUVIDOSA/SÃO BENTO
:

02 LOTE II: ROTA: PEDRA
ROTAS TRANSPORTE ESCOLAR
BRANCA/ALTOS/JENIPAPEIRO/DUVIDOSA/SÃO
BENTO
Nº LOTE III: ROTA: CANTINHO/SÃO
RELAÇÃO DASBENTO
ROTAS
03
04 LOTE IV: ROTA: CANTINHO/SÃO BENTO
05 LOTE V: ROTA: VACA BRAVA I e II/VERTENTE/PEDRA DURA/
01 PEDRA
BRANCA/ALTOS/JENIPAPEIRO/ DUVIDOSA/SÃO
BOM FUTURO
06 BENTO
LOTE VI: ROTA:
02 PEDRA
BRANCA/ALTOS/JENIPAPEIRO/DUVIDOSA/SÃO
CARAMBOLA/COIVARAS/BOQUEIRÃO/OLHO
D ÁGUA
BENTO
07 LOTE VII: ROTA: OLHO D AGUA
03 CANTINHO/SÃO
BENTO
/BOQUEIRÃO/CARAMBOLA/COIVARAS/JENIPAPEIRO
04
CANTINHO/SÃO
BENTO
08 LOTE
VIII: ROTA:
DESCOBERTA/AGUIADAS/BARROCA DO
05 VACA
BRAVA
I
e
II/VERTENTE/PEDRA
DURA/ BOM FUTURO
CAJUEIRO/BARREIRO/LIMOEIRO/SEDE
09
06
07
10
08
11

TURNOS
MANHÃ

VALOR
(R$)
2.377,76

TARDE

2.377,76

TURNOS
MANHÃ
TARDE
MANHÃ E
MANHÃ
TARDE
TARDE
TARDE
MANHÃ
MANHÃ
TARDE
TARDE
MANHÃ E
TARDE
MANHÃ
TARDE
MANHÃ
TARDE
TARDE
MANHÃ

KM (IDA
1.868,24
E
1.868,24
VOLTA)
28
2.207,92
1.953,16
28
2.292,84
22
22
4.161,08
26
2.547,60
23
27
2.547,60

LOTE IX: ROTA: MADEIRA CORTADA/ÁGUA D ÁGUA
CARAMBOLA/COIVARAS/BOQUEIRÃO/OLHO
FRIA/VAQUERJADOR/JACARÉ/PEDRAS
OLHO
D AGUA
LOTE X: ROTA: MADEIRA CORTADA/ÁGUA
/BOQUEIRÃO/CARAMBOLA/COIVARAS/JENIPAPEIRO
FRIA/VAQUERJADOR/JACARÉ/PEDRAS
DESCOBERTA/AGUIADAS/BARROCA
DO
LOTE
XI:
ROTA:
2.377,76
CAJUEIRO/BARREIRO/LIMOEIRO/SEDE
49
TAPERINHA/VARJOTA/CAJUEIRO/JABOTI/LISBOA/BOA
NOVA/SEDE
09 MADEIRA
CORTADA/ÁGUA
MANHÃ
30
12 FRIA/VAQUERJADOR/JACARÉ/PEDRAS
LOTE XII: ROTA:
TARDE
2.377,76
TAPERINHA/VARJOTA/CAJUEIRO/JABOTI/LISBOA/BOA
10 MADEIRA
CORTADA/ÁGUA
TARDE
30
NOVA/SEDE
FRIA/VAQUERJADOR/JACARÉ/PEDRAS
13 TAPERINHA/VARJOTA/CAJUEIRO/JABOTI/LISBOA/BOA
LOTE XIII: ROTA: BAIXINHA/MOITA
MANHÃ
2.972,20
11
MANHÃE
28
VERDE/CAPIVARA/RANCHO DO FOGO/BAIXA DE
TARDE
NOVA/SEDE
TRAZ/PEDRAS
12 TAPERINHA/VARJOTA/CAJUEIRO/JABOTI/LISBOA/BOA
TARDE
28
14 NOVA/SEDE
LOTE XIV: ROTA: ZÉ GOMES/ ROÇA VELHA
MANHÃ
1.783,32
13 BAIXINHA/MOITA VERDE/CAPIVARA/RANCHO DO
MANHÃ E
35
FOGO/BAIXA DE TRAZ/PEDRAS
TARDE
14 ZÉ GOMES/ ROÇA VELHA
MANHÃ
21
Esta demanda se baseia na quantidade de veículos aferidos no ano de 2018, podendo variar de acordo com
o número de matrículas realizadas no período.

4.1.2.Dias letivos
O calendário escolar do Município de Cabeceiras do Piauí, de acordo com a legislação
vigente e das orientações do MEC é de no mínimo 200 dias letivos por ano.
4.1.3.Quantitativo
De acordo com a quantidade de localidades percorridas no ano de 2018 foi necessário um
total de 12 veículos diários nos dois turnos. Entretanto devido à imprevisibilidade da
realidade social e a crescente demanda. A Secretaria de Educação no uso de suas
atribuições a fins de registrar a seguinte demanda:
Transporte
Escolar
Quantida
de

12 Veículos por dia

Lo
id
es
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Quantidade

ANEXO II

22 Turnos por dia

As quantidades precisas dependem da demanda necessária de acordo com o período letivo
e suas variações.
4.1.4.Valores/Custos
A administração se resguarda ao direito de não expressar os preços de apurados em seu
Termo de Referência no intuito de evitar por parte das participantes uma simulação de
competição oriunda da prática de apresentar propostas de acordo apenas com o valor
estimado do certame, quando interessa à administração a coleta de propostas de valor
de mercado.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

xxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 0 8 /2019 para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTES: TRANSPORTE ESCOLAR , CONFORME ANEXOS, em cumprimento
ao previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob
as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no Pregão supracitado.

(PI), xxxx de xxxxx de 2019

Assinatura do representante legal da
empresa NOME:
RG:
CPF:
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ANEXO III
MINUTA DA DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

DECLARAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
A empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº
, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a). XXXXX, portador da Cédula de Identidade nº. XXXXXX e
CPF nº. XXXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

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

(PI), XXX de XXXX de 2019.

Assinatura do representante legal da
empresa NOME:
RG:
CPF:
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ANEXO IV
Declaração que cumprirá os dispositivos do Código Brasileiro de Trânsito.

DECLARAÇÃO

A

empresa

,

CNPJ nº

,
seu

com sede à
, por meio de
representante,
Sr(ª)
, CPF
, declara
para os devidos fins, assumindo assim o compromisso legal, de que cumprirá durante
toda a execução do contrato a legislação brasileira de trânsito, sendo responsável por
qualquer ônus de seus descumprimento.

(PI), XXX de XXXX de 2019.

Assinatura do representante legal da
empresa NOME:
RG:
CPF:
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ANEXO V
CONTRATO Nº

/2019

PREGÃO PRESENCIAL N°_____/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº_____/2019
Contratação de Empresa Fornecedora de
,
em favor da celebrado entre o Município de
Cabeceiras do Piauí-PI e a Empresa
,
na
forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ, ESTADO DO PIAUÍ, inscrito no
CNPJ/MFsob o n.º , com sede na
, representado neste ato pelo Prefeito, o Sr.
.
CONTRATADA: XXXXXX, empresa inscrita no CNJP/MF sob o nº
, com sede na rua/Av.
, nº
, na cidade
de
,

representada
, CPF

neste
ato
(cargo/função),
.

por
RG

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a aquisição de …………., conforme descrito
no Termo de referência e Especificação dos Itens, Anexos I do Edital Pregão Presencial n°
/2019 – Cabeceiras do Piauí - PI.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS
2.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO
referentes ao Pregão Presencial n° /2019, correrão por conta da dotação
orçamentária, fonte de recursos: FPM / ICMS /ISS/QSE/ PNATE /FUNDEB 40%/FUS
/FMS/FMA/FMAS E OUTROS RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS
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3.1. O preço total do presente contrato é de R$
(valor por extenso), de
acordo com a proposta comercial.
3.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive taxas, impostos,
embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados ao objeto.
4. CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS
4.1. O prazo de vigência do CONTRATO, contados a partir da data de sua assinatura e
publicação do seu extrato na imprensa oficial com validade até 31 de dezembro de
2019, podendo ser prorrogado, conforme legislação em vigor.
4.2.1. A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos
órgãos usuários do pregão, cabendo aos mesmos todos os atos burocráticos
indispensáveis para Administração Pública.
4.3.A execução do objeto deverá ser feita conforme o Termo de Referência constante no
anexo I do Edital do Pregão Presencial nº /2019, respeitando a necessidade do órgão
ou ente.
4.3.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do objeto e/ou substituições
indicadas pela equipe ou pessoa designada para fiscalização caso detectarem
alguma irregularidade no fornecimento.
4.4. Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro
documento de identificação oficial do servidor do Órgão Contratante responsável pelo
recebimento.
4.3.Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da
notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;
b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
complementação, sob pena de rescindir o contrato, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados da notificação por escrito, mantendo o preço unitário inicialmente
contratado.
c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a
Administração.
4.4. O objeto do contrato deverá ser recebido conforme determinar a autoridade
contratante, conforme seja o caso, com emissão de relatório de execução do objeto na
forma contratada, acompanhado da nota fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no
Termo de Referência resumido que integra este Edital.
4.5. Quando rejeitado o objeto no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los no
prazo estabelecido pela Administração, observando todas as condições inicialmente
estabelecidas.
4.6. Caso seja impossível de serem substituídos o objeto que forem rejeitados, ou na
hipótese de não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro
Cabeceiras – Piauí
CNPJ: 41.522.277/0001-61

importância mensal devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1.As condições para os PAGAMENTOS são as constantes no Edital, que a este integra.
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5.2. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda
corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subseqüente ao fornecimento
dos bens, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o contratante,
inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas fiscais
devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada
a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor, tais
como, IR, CSLL, COFINS E PIS/PASEP.
5.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
5.4 – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado
pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
5.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir
da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas.
5.6. A retenção dos tributos não será efetuada caso o licitante apresente junto com sua
Nota Fiscal a comprovação de que o mesmo é optante do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
5.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a
documentação que comprovem a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.
5.8.Somente poderá ocorrer a reajuste do valor registrado/contratados quando:
5.8.1. Nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém
de consequências incalculáveis para a Administração, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, sempre
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
6. CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1.As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão
previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7º da
Lei 10.520/02.
6.2 A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do objeto não executados, competindo sua aplicação ao titular do órgão
contratante, observando os seguintes percentuais:
g) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite
correspondente a 10 (dez) dias; e
h) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo
primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;
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i) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia,
até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá
o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções
previstas na Lei nº 8.666/93.
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6.2.1Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação,
quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e
Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão
da infração cometida.
6.2.2Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação
quando a Contratada:
a) executar objeto em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas
ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções
necessárias, às suas expensas;
b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência,
negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante
ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar
os danos causados.
6.3 ADVERTÊNCIA
6.3.1A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações,
desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Cabeceiras do Piauí,
independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual,
e do dever de ressarcir o prejuízo;
b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade
não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou
declaração de inidoneidade;
c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao
desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam
passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade.
6.4- SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
6.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município
de Cabeceiras do Piauí pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 10.520/02.
6.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
6.5.1 A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o
acompanhamento da execução contratual á Administração se constatada a má-fé,
ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Cabeceiras do Piauí,
evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que
acarretem prejuízos ao Município de Cabeceiras do Piauí ou aplicações
sucessivas de outras sanções administrativas.
6.5.2 A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação, perante a Administração, após ressarcidos
os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
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6.6.3 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a
Administração Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:
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a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de
Cabeceiras do Piauí, em virtude de atos ilícitos praticados;
d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros,
quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão
de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Administração, em
caso de reincidência;
e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou
em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação
contratual;
f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
6.6.4Independentemente das sanções a que se referem os itens 6.2 e 6.4 da Cláusula
VI, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas
e danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizado:
a)
civilmente, nos termos do Código Civil;
b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do
exercício profissional a elas pertinentes;
c)
criminalmente, na forma da legislação pertinente.
6.7 Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto que tenha sido multado, antes
que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
6.8 As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção
da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de
vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
6.9 As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e
assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e
danos decorrentes das infrações cometidas.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
7.1.1 Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das
obrigações constantes das condições para a execução do objeto e daquelas
estabelecidas em lei:
7.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratados, nos termos da legislação
vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los;
7.1.3.Atender prontamente às requisições dos entres contratantes para o fornecimento de
do objeto desta licitação discriminados neste Termo de Referência.
7.1.4 Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes da execução do contrato/objeto;
7.1.5.Responder pelo extravio de qualquer bem patrimonial ou de consumo do
Município de Cabeceiras do Piauí/ PI, em decorrência da execução do objeto deste Termo
de Referência, desde que devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis.
7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
responsabilidades das obrigações assumidas, podendo subcontratar até 60% (quarenta
por cento) do serviço pactuado com a administração pública, nas hipóteses de
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localidade de difícil acesso ou em casos excepcionalmente justificados pela contratada,
desde que mantida a qualidade do serviço prestado;
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7.1.7. Entende-se por subcontratação a contratação com delegação de responsabilidade
pela vencedora de outra empresa para prestar parte ou a totalidade dos serviços a ela
adjudicada.
7.1.8. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Termo de Referência.
7.1.9. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através
do representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos objetos;
7.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do contrato, entre outras despesas como transporte,
embalagens, seguro, entrega relacionadas ou objeto.
7.1.11.Manter frota dos veículos para transporte escolar com no máxima a 15 (quinze) anos
de fabricação, conforme Lei Estadual 7.043 Artigo 7º, parágrafo único.
7.1.12.Manter frota dos veículos para locação de veículos com no máxima a 03 (anos) anos
de fabricação.
7.1.13. A empresa contratada, sempre que receber autuações de infração de trânsito,
deverá encaminhá-la ao contratante para que este identifique o condutor responsável
pela infração, referente ao serviço de locação de veículos.
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
8.2.1 Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
8.2.2Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato.
8.2.3Emitir a “REQUISIÇÃO” autorizadora do fornecimento contratados.
8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.
8.2.5 Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado,
conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.
8.2.6. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos veículos
ou bens de terceiros, inclusive franquia do seguro completo, bem como danos pessoais aos
seus ocupantes ou a terceiros, de sua responsabilidade;
8.2.7. Nos casos de serviços de locação sem motorista, são de responsabilidade
integral do contratante, as multas, pagamento de sinistro e franquias, independente de
culpa ou dolo, relativos aos danos ao veículo, bem como a terceiros. São de
responsabilidade também os danos relativos ao mau uso do veículo, devendo o mesmo
ser mantido e devolvido nas mesmas condições de entrega. Exclui-se da obrigação da
contratante acima, os casos de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente
registrados em Boletim de Ocorrência, que configure a total imprevisão do fato. Não se
consideram para este contrato os casos que possam se classificar como descuido,
desleixo ou falta de planejamento.
8.2.8.Caberá a contratante enviar ao órgão de transito competente, dentro do prazo
legal, a documentação necessária que possibilite a identificação do condutor infrator.
9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A CONTRATANTE exercerá a Fiscalização geral do objeto prestados do presente
CONTRATO, através de servidores designados para esta FISCALIZAÇÃO.
9.2. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo, a Fiscalização
do objeto, facultando o livre acesso as instalações da empresa, bem como a todos os
registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado, sem que essa
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Fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte da
CONTRATANTE.
9.3. A Fiscalização verificará o cumprimento das especificações e aplicação dos métodos
de ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos
produtos.
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9.4. Fica estabelecido que a Fiscalização não terá poder para eximir a CONTRATADA
de qualquer obrigação prevista neste CONTRATO.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - TRIBUTOS
10.1. Qualquer alteração, criação ou extinção de benefícios fiscais ou tributos
(impostos, taxas ou contribuição de melhoria), após a assinatura deste CONTRATO,
que reflita, comprovadamente, na execução do objeto, facultará às partes a sua revisão,
para mais ou para menos, por mútuo e expresso acordo, observada a legislação
vigente.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOCUMENTOS ANTERIORES E REGISTROS
11.1. Em caso de divergência existente entre os documentos integrantes do presente
CONTRATO, fica estabelecido que este instrumento prevalecerá como regulador dos objeto
ora contratado, substituindo toda e qualquer documentação anteriormente fornecida
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da
lei 8.666/93, nos casos:
I
- Administrativamente, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes
executivos ou de prazos;
b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes
executivos ou de prazos;
c) Lentidão no seu cumprimento, levando o Município de Cabeceiras do Piauí a
comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) Atraso injustificado no início dos fornecimentos;
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao
Município de Cabeceiras do Piauí;
f) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
g) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
h) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a
juízo do Município de Cabeceiras do Piauí, ponham em risco a perfeita execução das
obras do objeto;
i) Dissolução da sociedade contratada;
j) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante
contratado que, a juízo do Município de Cabeceiras do Piauí, prejudique a
execução do Contrato;
l) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinada pelo Município de Cabeceiras do Piauíe
exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m) Supressão do objeto que acarretem modificações do valor inicial do Contrato
além do limite imposto ao contratado;
n) Suspensão de sua execução, por ordem escrita do Município de Cabeceiras do
Piauí por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
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pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações. É
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assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a
situação;
o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município de
Cabeceiras do Piauí, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas
destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a
situação;
p) Não liberação, pelo Município de Cabeceiras do Piauí, de área ou local para
execução dos objeto, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja
normalizada a situação;
q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que
seja impeditivo da execução do Contrato.
r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
II Amigavelmente
pelas
partes. III - Judicialmente.
12.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
12.3. No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse para a
contração, público, prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso “I” do 15.2,
sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que
houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:
I
- Devolução da garantia prestada;
II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da
rescisão; III – Pagamento do custo da desmobilização
12.4.A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” “i”,
“j”, “k” “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a
ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:
I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato próprio do Município de Cabeceiras do Piauí;
II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação,
equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário
à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante
avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
III - execução de garantia contratual, para ressarcimento do Município de Cabeceiras
do Piauídos valores das multas e indenizações a ela devida;
IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos
causados ao Município de Cabeceiras do Piauí.
12.5. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a
critério do Município de Cabeceiras do Piauí, que poderá dar continuidade ao fornecimento
por execução direta ou indireta.
12.6.O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Município de Cabeceiras do
Piauí, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução do
fornecimento, sem prévia e expressa autorização do Município de Cabeceiras do Piauí.
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12.7. Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão
aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.
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12.8. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO
13.1.Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO
14.1 - Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Cabeceiras do Piauí, com renúncia
expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente
CONTRATO.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em
vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas
abaixo.
Cabeceiras do Piauí/ PI.......de.................de.........
_______________________________
CONTRATANTE
________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. ________________________________
NOME:
RG:
2. ________________________________
NOME:
RG:
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