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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2017 
PPREGAO PRESENCIAL No 012/2017 
MENOR PREO GLOBAL 

EDITAL PPREGAO PRESENCIAL No 012/2017 

PREGAO 	PRESENCIAL 	EXCLUSIVO 	PARA 	MICROEMPRESA, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 12312006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 
147/2014, DESDE QUE HAJA, NO MINIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES 
COMPETITIVOS ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE 
CUMPRIR AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO 
CONVOCTORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, DA LEI COMPLEMENTAR No 
123/06. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, 
inscrita no CNPJ/MF sob a n° 06.554.380/0001-92, torna püblico, para conhecimento 
geral, que no dia 27 de abril de 2017, na sala da Comissäo Permanente de 
Licitacaes, na sede da Prefeitura Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro 
Planaltina, em Redencao do Gurgueia - P1, será aberta licitaçao na modalidade 
PPREGAO PRESENCIAL N° 01212017, regime de empreitada MENOR PREO 
GLOBAL, sob a tipo menor preço, regida pela Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
n° 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no que 
couber, as disposicoes da Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçOes posteriores, Lei 
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complemental -  n° 147/2014, de 07 de 
agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis a especie, atendidas 
as limitaçoes, condicOes e exigências expressarnente fixadas neste EDITAL, 
destinado a contratacao de ernpresa especializada no serviço de borracharia coma 
concero/remendo, desmontagem, montagem, e troca de pneus, visando atender as 
necessidades dos veiculos leves e máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura 
Municipal de Redencao do Gurgueia, par perlodo de 12 meses, conforrne descricOes 
no anexo I. Maiores inforrnacoes podem ser obtidas pelo telefone (89) 3566-1166 ou 
na sala da Cornissao Permanente de Licitaçoes no mesmo endereco acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sale de reuniöes da 
Comissão Permanente de Licitacao na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua 
do Ferreiro, S/n°, Bairro Planaltina, em Redençao do Gurguéia - P1, dia 27/04/2017 
ate as 14:00hs (quatorze horas). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02- DAS coNDIçOEs DE PARTIcIPAçA0 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
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04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E cLASSIFICAçAO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAQAO E SEU JULGAMENTO 
08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAçAO 
9- DA CONTRATAcA0 
10- DO PAGAMENTO 

- DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13- DA D0TAcA0 ORcAMENTARIA 
14- DAS DISPOSIcOEs FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referência; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaração de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaracão de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
• Anexo V - Modelo de declaração nos termos do Inciso XXXIII 

do artigo 70  da Constituicao Federal; 
• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII - Modelo de declaração de MPE. 
Q Anexo VIII - Modelo de declaração que não ha sócios, 

gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de 
cargos de direçao, chefia ou assessoramento dos diversos 
órgãos do municIpio de Redenção do Gurgueia - Piaui. 

* Anexo IX - Relação de MunicIpios Locais e Regionais. 

01 - DO OBJETO 

11 - Constitul objeto da presente Iicitacao a contratacão de empresa 
especializada no serviço de borracharia como concerto/remendo, 
desmontagem, montagem, e troca de pneus, visando atender as necessidades 
dos veIculos leves e máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Redençao do Gurgueia, por perIodo de 12 meses. Exclusivo para 
microempresa, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte 
(MPE), conforme previsão no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n° 
12312006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, desde que haja, no 
minimo, 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório, nos termos do art. 49, II, da Lei Complementar n° 
123/06. 

1 2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto Ii 
diversas obnigaçOes  do licitante e do adjudicatário do objeto desta 1k 
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registrada neste Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integrarn o 
dossië de informaçOes sobre a licitacao. 

1.3— Caso seja impossibilitada a realizaçao da sessäo na data marcada, 
esta se realizará no primeiro dia Util subsequente ou outra data deliberada pela 
pregoeira corn a devida comunicaçao formal aos licitantes. 

1.4 - As quantidades constantes no Anexo I são estimativas corn base na 
demanda anual, nao se obrigando a Administraçao a contrataçao ou aquisicao total. 

02— DAS C0NDIcOES DE PARTIcIPAcA0 

2.1 - Poderão participar deste Pregao quaisquer licitantes (pessoa 
jurIdica ou pessoa fisica) que esteja cadastrada ou não junto a Cornissão 
Perrnanente de Licitacao e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatIvel corn o objeto deste 
P reg ão; 

2.1.2 - Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus 
anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicacao da Lei Complementar 123/2006 nesta 
licitação, as MPE (MEl, ME E EPP), farão jus aos mesrnos benefIcios sendo, 
portanto, denorninadas genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.1 .4 - Nesta licitacao, adotar-se-á o beneficio Tipo I corn itens exclusivos 
de ate R$ 80.000,00 (oltenta mil reais) para participacão de MPE. Essa condicao de 
disputa está identificada no anexo I - Termo de Referéncia. Esta exigencia se 
fundarnent2 no artigo 48, inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, desde que haja, 
no mInirno, 03 (trés) fornecedores competitivos enquadrados corno microempresas 
ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalrnente e capazes de 
curnprir as exigencias estabelecidas no instrurnento convocatôrio, nos terrnos do art. 
49, II, da Lei Complementar no 123/06. 

2.2 - Não poderao concorrer neste Pregao: 

2.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de 
constituicao 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçao. 

2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar corn a 
Adrninistracao Püblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarern os 
motivos da punicao; 
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2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual 
constituida par servidor ou dirigente de Orgao ou entidade contratante ou 
responsávef pela licitacao, nos termos do art. go,  Inciso Ill, da Lei Federal n° 
8.666/93; 

03— DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamento junto a pregoeira e Equipe de Apoio, a 
licitante deverá enviar urn representante munido de documento que o credencie a 
participacao, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário 
indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade 
ou outro docurnento equivalente. 

3.2 - 0 credenciamento far-se-6 mediante a apresentacao dos seguintes 
documentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, socio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da 
apresentacao: de ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de 
eleicao de seus administradores, devidarnente registrados na Junta Comercial ou no 
cartório de pessoas jurIdicas, conforrne a caso (cópia autenticada na forma do 
subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento püblico 
ou particular de procuracao, corn firma reconhecida em cartório, corn poderes 
expressos

'
ara formular ofertas e lances de preços e praticar todos as demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da licitante, acornpanhado do correspondente 
documento, dentre os indicados no subitem acima, que cornprove os poderes do 
mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas urna licitante. 

3.3 - No mornento do credenciamento deverá ser apresentada 
DECLARAAO DE HABILITAAO conforrne Anexo III, e de acordo corn o inciso 
VII, artigo 40  da Lei Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos da habilitacao. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu 
representante credenciado e ficará obrigada pelas declaracaes e manifestacOes do 
mesmo. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que nao se credenciar perante a 
pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciarnento esteja irregular, 
ficará impedido de participar das fases de lances verbais, de negociacao de precos, 
de declarar a intencao de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Docurnentacao relativo e 
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Pregao, caso em que será mantido o seu preco apresentado na proposta escrita, 
para efeito de ordenaçao das propostas e apuracao do menor preço. 

3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar no 123/06 e 
devido a necessidade de identificacao pela pregoeira, deverão credenciar-se 
acrescidas das expressoes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denominaçao e apresentar 
a CERTIDAO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DECLARAAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTóRIO DE REGISTRO ou 
CERTIFICADO DE coNDIcAo DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, 
COM A DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, 
assinada pelo seu proprietário ou sócios e/ou contador responsável pela 
escrituraçao da empresa devidarnente registrado no órgao Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante coma MPE somente será procedida 
pela pregoeira se a interessado comprovar tal situacao juridica através do seu 
instrurnento constitutivo registrado na respectiva Junta Cornercial ou órgao 
competente, no qual conste a inclusão no seu name coma ME ou EPP, ou atravOs 
da apresentacao do comprovante de enquadramento do licitante na condicao de ME 
ou EPP mediante declaracao em instrumento próprio para essa finalidade no 
respectivo orgao de registro de seus atos constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sem prejuizo das sancOes cabIveis, não 
acrescendo ao name credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renüncia 
expressa e consciente, desobrigando a pregoeira, dos beneficios da Lei 
Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certarne; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaracao de enquadramento coma MPE 
é ünica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequëncias 
legais que possarn advir de urn enquadramento falso ou errôneo. 

3 7 - 0 representante poderá ser substituldo por outro devidamente 
cadastrado: 

3.8 - A não apresentacao ou a não incorporacao do docurnento de 
credenciamento não inabilitará a licitante, mas irnpedira a representante de 
manifestar-se e responder pela mesma. 

3.9 - Caso a proponente não compareca, mas envie toda a 
documentaão necessária dentro do prazo estipulado, participarã do Pregao cam a 
primeira proposta apresentada quando do irlIcio dos trabalhos, devendo estar ciente 
que estará renunciando  a fase de lance, de negociaçao e a interposicäo de recursos. 

,2. 10 — A falta ou incorreção do documento de credenciamento não 
imp edirá a Jicitante de entregar os envelopes da proposta e de habilitacao, mas 
a imp edirá de manifes tar-se no certame. 
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3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

03— DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Ate o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a 
licitante deverá apresentar a Equipe de Apoio, juntamente corn a Declaracão de 
Habilitacac (conforme Anexo III), a proposta escrita e a docurnentaçao, em 
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do licitante, se 
os mesmos nao forem timbrados: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcAO DO GURGUEIA - Pt 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2017 
PPREGAO PRESENCIAL No 012/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 

PEFEITURA MUNICIPAL DE REDENcAO DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2017 
DDREGAO PRESENCIAL No 012/2017 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTAcAO HABILITAcA0 

Farágrafo Unico - A Proposta, Declaracao e demais documentos exigidos 
no presente pregao deverão ser elaborados em papel timbrado da ernpresa, 
contendo a razão social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc. sob pena de 
in a b i I itaçac. 

05— DA PROPOSTA 

5.1 —A Proposta deverá ser redigida corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotacOes alternativas, corn ldentificacao do 
proponente, corn data e mençao ao nUrnero do Edital. 

5.1.1 - A licitante deverá apresentar o preco unitário e preco total, 
conforme Anexo I e II deste Edital, e ao final corn a indicaçao do total geral da 
proposta, em algarismo e por extenso, sob pena da desclassificacao da proposta. 

5.1.2 - Somente serão aceitos preços cotados em rnoeda nacional, ou 
seja, em Real (R$), em algarisrnos arábicos. 

5.1.3 - Nos precos cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos 
e indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes 
da prestaco de servicos, bern ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a 
ser concedidos. 

5.1.4 - Os preços deverao ser cotados corn apenas duas casas de ima" 
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5.1.5 - A Ultirna foiha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da 
empresa licitante. A falta do carirnbo nao implica na desclassificacao da licitante 
caso a proposta esteja corn todas as suas folhas irnpressas ern papel timbrado da 
empresa licitante. 

5.1.6 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que nao poderá 
ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de 
proposta. 

5 1.7 - Orçarnento discriminado, contendo unidades, quantidades, todos 
os custos diretos e indiretos constantes na alInea anterior, conforrne Anexo I. 

5.2— Caso a prazo estabelecido no subitem 5.1.6 não esteja indicado na 
proposta, o rnesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de 
julgarnento. 

5.3 - Não se adrnitirá proposta elaborada em desacordo corn as termos 
deste Editi ou que apresentar precos global ou unitârio inexequlveis, sirnbólicos, 
irrisôrios ou de valor zero, incompatIveis corn os precos de insumos e salários de 
mercado acrescido dos respectivos encargas. 

5.4 - Conta bancária: name e nimero da conta corrente do licitante 

5.5 - 0 preço ofertado permanecera fixo e irreajustável, excetuando-se Os 

aumentos estabelecidos par Lei. 

5.6 - A apresentacao das propostas implicarâ na plena aceitaçao, par 
parte do licitante, das condicoes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E cLAssIFIcAcAo DAS PROPOSTAS 

6 1 - No dia, hora e local designado no preârnbulo deste Edital, será 
aberta sessão püblica para processamento do Pregao, iniciando-se corn o 
credenciamento dos interessados em participar do certarne e recebirnento dos 
envelopes com propostas escritas e documentaçao de habilitaçao. 

6 2 - A pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a 
Proposta de Precos Escritos ordenando-as ern ordem crescente de precos e, ern 
seguida, faá uma análise prévia dos precos, observando a exatidão das operacOes 
aritrnéticas que conduziram ao preço total, procedendo-se as correcOes de eventuais 
erros, tomando coma corretos e adotando coma critério de aceitabilidade as precos 
"unitários". 

0.3 - Durante o julgarnento e análise das propostas, seré verificada,, 
prelim inarmente, a conforrnidade das prapostas apresentadas corn as retti sit c 	) 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa competi iva 
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seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses 
requisitos. 

6.4 - Após proceder conforme descrito no subitern anterior, a pregoeira 
selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREO GLOBAL 
e todas aquelas apresentadas corn preços sucessivos e superiores em ate 10% (dez 
por cento), em relacao ao menor preco ofertado, disposto em ordem crescente, para 
que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Näo havendo pelo menos 03 (ties) propostas na condicao definida na 
alinea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores 
precos, ate a máximo de 03 (três), incluindo a primeira classificada, quaisquer que 
sejam os precos  ofertados, observado a subitem 5.1.5. No caso de empate nos 
preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do 
nUmero de licitantes. 

o) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para 
a fase de lances, realizar-se-à a sorteio para definir a ordem da apresentacao dos 
lances. 

6.4.1 - Seräo desciassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado a presente edital, estejam incompletas, 
apresentem emendas, rasuras au entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a 
exata compreensao do enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentern precos simbôlicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatIves corn os precos de mercados, excessivos ou rnanifestamente 
inexequlveis; 

d) Não atenda as exigências deste instrumento convocatôrio ou das 
diligëncias. 

6.5 - A pregaeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 
para a apresentacao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preco, seguindo-se das 
demais em ordem decrescente de valor. 

6.6 - A pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá a intervalo 
minima entre as lances, para agilizar a sessãa. 
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6.7 - Na fase de lances verbais será permitido a usa de celulares pelos 
representantes para eventuais cansultas telefônicas, as quais disporaa ate a maxima 
de 03 (trés) minutas, par consulta. 

6.8 - Em abservância a Lei Complemental-  Federal n° 123/2006, na 
presente licitaçao será assegurada, coma criteria de desempate, preferência de 
cantratacaa para as MPE. 

6.8.1 - Entende-se par empate aquelas situacoes em que as prapastas 
apresentadas pelas MPE sejam superiores ate 5% (cinca par cento) a prapasta mais 
bem classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, casa nãa tenha sida afertada par 
uma MPE, será assegurada a essas empresas a direita de preferência a 
cantratacao, prevista no artiga 44 e 45 da Lei Camplementar 123/2006 para itens 
abertos aa mercado geral. 

6.8.3 - A pregaeira cansu!tará a MPE melhar classificada, dentre aquelas 
que estejarn na situacaa de empate, ou seja, cuja valor do ultimo lance seja igual au 
superior em ate 5% (cinca par centa) em relacaa aa valor apresentada pela 
prapanente detentara do menar preca, para que manifeste a intençaa de apresentar 
nova lance prapasta cam valor inferior aa valor da melhor aferta apurada. 

6.9 - Ocarrenda a empate, praceder-se-á da seguinte forma: 

69.1 - A MPE mais bern classificada será canvacada para apresentar 
nova prapasta, inferior àquela cansiderada vencedara do certame, no praza maxima 
de 05 (cinco) minutas após a encerramenta dos lances, sob pena de preclusaa. 
(incisa I do art. 45 da Lei Camplementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Nãa acarrenda a cantrataçao da MPE, na forma do subitem 6.9.1 
deste Edital, serãa canvacadas as remanescentes que parventura se enquadrem na 
hipôtese dc subitem 6.8.1 deste Edital, na ardem classificatôria, para a exercIcio do 
mesma direita (incisa II do art. 45 da Lei Complementar Federal no 123/2006); 

6.9.3 - Na hipotese da não cantrataçao nos termas previstas no subitem 
6.9 deste Edital, a abjeta licitada será adjudicada em favor da prapasta ariginalmente 
vencedara do certame (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposta neste subitem samente se aplicará quanda a melhor 
oferta inicil não tiver sida apresentada por MPE (§ 2 1  do art. 45 da Lei 
Complemenar Federal n° 123/2006); 

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando canvacada pela 
pregaeira, implicará a exclusãa da licitante da etapa de lances verbais e a 
manutençac do Ultimo preco apresentado pela licitante, para efeito de oreTac') 
das propos3s. 
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6.11 - Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se 
a licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance 
verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exciusivarnente 
pelo critério de MENOR PREçO. 

6.13 - Caso näo se realizern lances verbas, será verificada a 
conformidace entre a proposta escrita e o valor estimado para contratacao. 

6.14— Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas a 
pregoeira verificará a existência de empresas corn PRIORIDADES DE 
CONTRATAçA0 ou MARGEM DE PREFERENCIA. Em havendo procederá aos 
cálculos conforme abaixo e reclassificará as ofertas: 

6.14.1 - Para promover o desenvolvimento econôrnico e social no ârnbito 
municipal e regional, a ampliacao da eficiência das pollticas püblicas, o incentivo a 
inovacao tecnolôgica e o tratarnento diferenciado e simplificado para as MPE, a 
Autoridade Competente poderá, justificadamente, e que possua oferta ate 10% (dez 
por cento) superiores em relacao ao melhor preco válido, desde que este näo seja 
de MPE considerada Local/Regional; 

6.14.2 - Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que 
possua registro em uma das cidades relacionadas no ANEXO IX deste edital; 

6.14.3 - Para fins de aplicaçao da prioridade de contratacao prevista no 
artigo 48, § 30 da Lei Complementar n° 123/2006 a MPE sediada local ou 
regionalmente fará jus aos mesmos beneficios, sendo, portanto, denominada 
genericarnente MPE Regional; 

614.4 - A condicao de MPE Regional será verificada no momento do 
encerramento da fase lance, por meio de Declaração de que sua sede está 
localizada em urn dos municIpios Iistados no ANEXO IX deste edital; (ver modelo de 
declaraçao no ANEXO VII item 04). 

6.14.5 - Para fins de aplicacao do artigo 48, §3 1  da Lei Complementar 
123/2006, entende-se como meihor preço válido, a rnelhor oferta na fase de lance 
feita por urn icitante habilitado; 

6 15— Em observância ao artigo 48, § 3 1  da Lei Complemental-  Federal no 
123/2006, re presente licitacao será assegurada, como preferOncia de contratacão 
para as MPLE sediadas local ou regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) 
do melhor preco válido. (ernpresas sediadas em cidades relacionadas no ANEXO 
IX), 

I 
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6.16 - Sendo aceitável a oferta de menor preco, será aberto o envelope 
contendo a documentacao de habilitaçao do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmacao das suas condicOes habilitatOrias. 

6.16.1 - Constatado o atendimento pleno das exigencias editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado o(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAcA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitaçao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da meihor oferta, deverá comprovar, mediante apresentaçao no 
ENVELOPE n° 02, as documentos a seguir relacionados, entregues de forma 
ordenada e numerados, de preferëncia, na seguinte ordem, de forma a permitir a 
major rapidez na conferência e exame correspondentes: 

7.1.1 - Documentaçao relativa a HABILITAcAO JURIDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, cam suas 
alteracOes ou a respectiva consolidaçao, se houverem, devidamente registrado, em 
se tratandc de sociedade comercial e, no caso de sociedade par açoes, 
acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou ainda: 

d) lnscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhado de prova de eleicao da diretoria em exercIcia; 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurIdica coma 
sócia, junta-se para a habilitaçao a CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em so tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autarizacaa para 
funcionamerto expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim a exigir, 
arquivados na junta comercial. 

7 1.2 - Documentaçao relativa a REGULARIDADE FISCAL e 
TRABALHISTA: 

a) Prova de inscriçaa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do 
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao domicillo ou sede da licitante, pertinente ao ramo de 	,idad 
e compativ€! cam a objeto licitado; 
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c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da 
União, ou Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN / RFB no 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda Pblica Estadual (Certidão 
Negativa de Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do 
Estado), enitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da 
empresa licitante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a Divida Ativa e Certidão de 
Quitacão d Tributos ou Certidão Conjunta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Municipal (Certidäo 
Negativa d(-:. Débitos Gerais, compreendendo todos Os tributos de competência do 
MunicIpio), emitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da 
empresa lictante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a Divida Ativa e Certidão de 
Quita(;ao de Tributos ou Certidão Conjunta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Servico / FGTS; 

g' Certidäo Negativa de Débitos Trabaihistas (CNDT), na forma da Lei 
Federal no 12.440 de 07.07.2011. 

7.1.3 - Documentaçao relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO-
FINANCEItA: 

a 1  Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representane da empresa, e demonstraçOes contábeis do Ultimo exercicio social, 
exigIveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçäo financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balancos provisOrios; 
(exceto para MPE); 

a. 1) Entenda-se por "na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanco 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5 1 , da Lei Federal no 
6.404/76); qiando outra forma societária, balanco acompanhado de copia do termo 
de abertura e encerramento do livro Diário do qual foi extraIdo (art. 5, § 2° do 
Decreto Le no 486/69), autenticado pelo órgao competente do Registro do 
Comércio; 

a. 2) Sociedades constituldas ha menos de 01 (urn) ano poderäo 
participar do Pregao apresentando o balanço de abertura, devidarnente registrado 
ou autenticido na Junta Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representar'e da empresa; 

b; Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedid 	e 
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedi ac no 

Rua d Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina. Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ.06.554.38010001-92 
Redencâo do Gurauéia - Piaui. 



* 
SECRETARIA MUNICIPAL I 	.J! 

domicilio da pessoa jurIdica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista 
para abertura do Pregao. 

71.4— Declaraçao, observadas penalidades cabIveis, de superveniencia 
de fatos impeditivos da habilitacao, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaração da licitante de que naa possui em seu quadra de 
pessoal, empregado (s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatarze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do 
artigo 70  da Constituicao Federal (na forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaraçao da licitante de que não ha sócios, gerentes au 
diretores da Iicitante que sejam cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou par afinidade, ate a terceira grau de servidares acupantes de cargos de 
direcaa, chefia ou assessaramento dos diversos órgaas do rnunicipio de Redencaa 
do Gurgueia - Piaui. (na forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que par sua natureza devam ser 
expedidos par órgaa pUblica, deverão estar no prazo de validade neles previstas, e 
tadas as dernais que nãa conste expressamente seu praza de validade, cansiderar-
se-ãa vàlidos par 90 (noventa) dias contadas da data de sua emissäa, a excecaa de 
atestada (s) de capacidade técnica que naa será (äa) objeto de afericao quanta a 
esse aspeclo. 

7.3 - Sob pena de inabilitaçao, tadas as dacurnentos apresentados para 
habilitacaa deverãa estar: 

a) Em name da licitante e, preferencialmente, cam nümero do CNPJ e 
corn a endereça respectiva; 

b) Se a Ilcitante for rnatriz, todos as dacurnentas deverão estar em name 
da matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todas as documentas deverão estar em name 
da filial, exceta aqueles dacurnentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos samente em name da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser 
apresentados em original, por qua!quer processo de copia, autenticado por 
cartório competente ou pelos seividores da Sala da Comissão de Licitação no 
ato da abertura dos envelopes, ou publicacao em orgao da imprensa oficial, 
ate as 12:00 horas do ültimo dia ON que anteceder a data marcada para 
abertura dc.s envelopes Proposta e Documentacão. 

7.4.1 - Serãa aceitas somente copias legIveis; 
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7.4.2 - Não seräo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 
docurnento, sempre que tiver dtvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relacao a documentaçao de regularidade fiscal, sendo a 
licitante MFE, a mesma deverá apresentar todos os docurnentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restricäo (art. 43 da Lei Complernentar Federal 
n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo algurna restriçao 
na cornprovacao da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias üteis, corn termo inicial a partir da publicacao do aviso de resultado, 
prorrogáves por igual periodo, a critério da Administracao PUblica, através da 
pregoeira, para a regularizaçao da docurnentacao, pagamento ou parcelarnento do 
débito, e emissão de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de 
certidão negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Cornplernentar Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A nao-regularizacao da docurnentacao, no prazo concedido, 
implicará decadência do direito a contratação, sem prejuizo das sancoes previstas 
no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar os 
licitantes rernanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitacão (§ 2 0  do art. 43 da Lei Complemental- Federal n° 123/2006). 

7.6 - Após examinados e julgados os docurnentos apresentados para 
efeito de habiiitaçao das licitantes, mediante confronto corn as condicoes deste 
Edital, serao desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderern as 
exigencias aqul estabelecidas. 

7 7 - Quando todas as licitantes forern inabilitadas, a pregoeira poderá 
fixar-Ihes o prazo de 08 (oito) dias üteis para a apresentacao de novos documentos 
escoimados das causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serão exigidos para reapresentacao apenas os docurnentos 
desqualificados e não aceitos; 

7.7.2 - As licitantes poderao abdicar do prazo estabelecido, de cornurn 
acordo. 

7.8 - NO CASO DO LICITANTE PESSOA FISICA (PROFISSIONAL 
AUTONOMO) DEVERA SER APRESENTADA: 

7.8.1 - Carteira de Identidade; 

7.8.2 - Prova de lnscricao no Cadastro de Pessoas FIsicas - CPF 

7.3.3 - Cornprovante de endereço atualizado; 
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7 8.4 - prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da 
União, ou Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), (Portaria Conjunta PGFN I RFB n° 1.751, de 01/10/2014); 

7.8.5 - Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Estadual (Certidäo 
Negativa de Débitos Gerais, cornpreendendo todos os tributos de competéncia do 
Estado), erlitida pelo órgao competente, da localidade de domicilio ou sede da 
empress licitante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de 
Quitacão de Tributos ou Certidão Conjunta); 

7.8.6 - Prova de regularidade corn a Fazenda Püblica Municipal (Certidäo 
Negativa de Débitos Gerais, cornpreendendo todos os tributos de cornpetência do 
MunicIpio), ernitida pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da 
empresa lictante, na forma da Lei. (Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidäo de 
Quitacao & Tributos ou Certidão Conjunta); 

7.8.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabaihistas (CNDT), na forma da 
Lei Federal n° 12.440 de 07.07.2011; 

7 8.8 - Deverá apresentar também as declaraçOes exigidas nos item 3.3, 
7.1.4. 7.1.5 e 7.1.6 deste edital. 

7.9 - Se o licitante desatender as exigencias habilitatôria, a Pregoeira 
examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a 
verificacao da habilitacao do licitante, na ordern de classificacao, e assim 
sucessivamente ate a apuracao de urna proposta que atenda as instrucoes, sendo o 
respectivo hcitante declarado o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certarne. 

DO RECURSO E DA IMPuGNAQAO 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias Cjteis antes da data 
fixada para abertura dos envelopes e da sessão de processamento do Pregao, 
solicitar esclarecimentos, providências ou irnpugnar o presente Edital, sob pena de 
decadência de fazb-lo adrninistrativamente. 

A petiçao deverá ser dirigida a pregoeira, devendo o mesmo decidir 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submeté-
Ia a Assesscria JurIdica para análise e parecer; 

8.3 - Acolhida a impugnacao ao ato convocatório, ou não sendo possIvel 
a decisao administrativa pertinente antes da data fixada para a realizacão deste 
Pregao, será designada nova data pars realizaçao do certarne, corn a 	vid 
publicidade inclusive das alteracOes, se houverern. 
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8.4 - Manifestacao da intençao de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita a pregoeira imediatamente após a declaracao do (s) vencedor (es), 
nos casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitacao ou inabilitacao da licitante; 

C) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A licitante na sua manifestaçao explicitará, necessariamente, a 
motivacao consistente que será liminarmente avaliada pela pregoeira, o qual decidirá 
pela sua aceitaçao ou nao. 

8.6 - A falta de manifestaçao imediata e motivada da intencao de interpor 
recurso peli licitante, implicará na decadOncia desse direito, podendo a pregoeira 
adjudicar a objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido o recurso, a licitante terá o prazo de 03 (ties) dias üteis 
para a apresentaçao das razOes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará 
disponivel as demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou nao, apresentando 
suas contrarrazöes em ate 03 (três) dias üteis, contados do término do prazo da 
recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregao. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s), ficarão 
intimadas a faz6-lo desde a reunião de realizaçao do Pregao. 

8.9 - Uma vez tempestivo, a pregoeira receberá o recurso, declarando o 
seu efeito suspensivo, e encaminhará a Assessoria JurIdica para anâlise e parecer, 
sendo a decisão proferida pela autoridade competente responsável pela 
homologacao da licitacao. 

8.10 - 0 provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade 
competente implica tao somente a invalidacao daqueles atos que nao sejam 
passIveis d aproveitamento. 

8.11 - Apôs decididos as recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregao a 
licitante vencedora, e em consequência homobogar a procedimento licitatôrio. 

8.12 - Não seraa conhecidas as impugnacOes e as recursos 
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado 
legalmente au nao identificado no processo para responder pebo proponente. 

9 - DA c0NTRATAcA0 
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9.1 - Será firmado contrato ou instrurnento equivalente corn a licitante 
vencedora corn base nos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n o . 

10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000. Decreto n° 5.450/2005, Lei Complernentar n° 
123/06, alterada pela Lei Complemental-  n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

9.2 - 0 prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 
será de ate 05 (cinco) dias, após regular convocaçao do MunicIpio de Redencao do 
Gurgueia - P1, podendo ser prorrogado uma Cinica vez por igual perlodo, quando 
solicitado pela pane, durante o seu transcurso, desde que ocorra rnotivo justificado 
devidarnente aceito pelo CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipôtese de a(s) licitante(s) convocada(s) nao assinar(ern) 0(s) 

contrato(s) no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Redençao do 
Gurgueia - P1, convocará a(s) licitante(s) rernanescente(s), na ordem de 
classificacao, para faz6-lo ern igual prazo e nas rnesmas condiçOes da proposta 
vencedora, inclusive quanto aos precos, ou revogar a Iicitaçao. 

9.4 - 0 contrato poderá ser alterado de acordo corn o artigo 65, da Lei n° 
8.666/93, rnediante Termo Aditivo, ate o lirnite estabelecido no § 1 1  do artigo 65, 
tarnbém da Lei n° 8.666/93. 

10— DO PAGAMENTO 

10.1 —A Prefeitura, apos a verificaçao da prestaçao dos servicos, efetuará 
o pagamento a contratada, ate o dia 10 (dez) do mês subsequente, crédito em conta 
da Contratada, cuja conta será indicada peba rnesrna, devendo a respectiva fatura 
discriminat!va ser entregue a Prefeitura, prorrogando-se a data de pagamento, sem 
onus ou acréscirnos, na rnesma proporçao de eventual atraso ocorrido na entrega da 
fatura; 

10.1.1 —Afatura deverá contertodos os servicos adquinidos; 

10.1.2 - Nenhum pagamento isentará a contratada das suas 
responsabilidades e obrigacoes, nem implicar6 em aceitaçao definitiva dos serviços; 

10.2 - A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os vabores 
correspondentes a rnultas ou indenizacOes devidas pela Contratada, nos termos 
deste Pregao. 

0.3 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o 
Contratante, a seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correcOes, ou aceitá-
Ia, corn a justificativa da parte que considerar indevida. 

10.4 - Na hipótese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada como 
não apresertada, para fins de atendimento das condicoes contratuais. 
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10.5 - A Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por 
terceiros, sejam ou nao instituiçOes financeiras. 

11 - DO RECEBIMENTO 

11.1 - Os servicos serão prestados parceladamente, ate que seja atingida 
a quantidade total adquirida, em atendimento as requisiçoes periódicas escritas 
expedidas pelo Setor competente e assinadas pelo responsável; 

11.2 - As requisicOes deverao conter a identificacao da unidade 
requisitante, indicaçao expressa do nUmero do contrato, do nümero desta licitaçao, 
do nUmero do processo, a identificaçao da Contratada, a especificacao dos servicos, 
as quantidades, datas e horários; 

11.3 - As requisicoes serão expedidas por quaisquer meios de 
comunicacao que possibilitem a comprovaçao do respectivo recebimento por parte 
da Contratacla, inclusive fac-simile e correio eletrônico. 

11.4 - Sem prejuIzo de haver reducao ou ampliacao da quantidade 
contratada, dentro dos limites legais, a critérlo do Contratante, estima-se 12 (doze) 
meses, contados da data da assinatura do contrato; 

11.5 - As demais formas de recebimento, conforme minuta contratual em 
anexo. 

12 DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de 
mora, por a de atraso injustificado na prestaçao do objeto deste Pregao, ate o 
limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecucão total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condicoes avencadas, e demais condicoes 
resultantes deste Pregao, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 
Contratada as seguintes penalidades: 

12.2.1 —Adverténcia; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 
caso de inexecucao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados 
da comunicacao oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administracao 
Püblica Municipal, Estadual e Federal, por prazo não superior a 05 (cinco) nos, 
conforme art. 7 1  da Lei Federal n° 10.520/02, garantido o direito préviodacitco e 

06.554.380/! 01-92  Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-116 
Redencao do Gurguéia - PiauI. 
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RçA 

• - 

- 

da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate 
que seja promovida a reabilitacao perante a prôpria autoridade que aplicou a 
penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentacao falsa, ou ainda ensejar injustificadamente o 
retardamento da realizacao do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaracao falsa do 
atendimento das condicOes de habilitacao ou cometer fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar 
o contrato, faihar ou fraudar sua execucao. 

12.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se a PrincIplo da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reals e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo maxima de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de 
recebimentc da notificacao, em observância aos principios do contraditório e da 
ampla defesa. 

- - DA D0TAcA0 0RcAMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratacao 
que se seguirem a licitacao correrãa par conta de recursos do FPM e/ou Recursos 
Próprios, !GD, FMAS, EMS, EUNDEB, e autras, 04.122.0005.2040.0000 - 
Manutencäü dos Servicos de Administracao Geral; 3.3.90.39.00 - Outros Servicos 
de Terceiros - Pessoa JurIdica e/ou 3.3.90.36-00 - Outros Servicos Terceiros - 
Pessoa FIsica. 

14— DAS DISP0SIç6ES FINAlS 

14.1 —A Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia - P1, responsável 
pelo preserite Pregao reserva-se a direito de: 

a Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razöes 
de interesse püblico decorrente de fato superveniente, ou anular a procedimento, 
quando con'tatada ilegalidade no seu processamento, de ofIclo ou par provocacao 
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado a 
disposto no!-el Federal n° 8.666/93; 

b" Alterar as condicOes deste Edital, reabrindo a praza para apresentacao 
de proposts, na forma da legislacao, salvo quando a alteracao não afetf a 
formulação das ofertas; 

Rua d- Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNP J. 06.554.380/0001-92 
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c) Adiar a recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso pUblico, 
a nova data. 

14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando 
dos recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inIcio e 
incluindo a do vencimento e, nao sendo computados, para esse fim, as feriados. 

14.3 - 0 objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressoes em 
conformidade com a estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

14.4 - A pregoeira resolverá as casos omissos corn base na legis!açao 
vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão 
registrados todos as atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao 
final, serà assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

4.5 - As informaçoes inerentes a este Pregao poderãa ser obtidas, pelos 
interessados, junta a CPL, estando disponivel para atendimento de Segunda a 
Sexta-feira, das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, S/n 0, Bairro Planaltina, 
em Redençao do Gurguéia - P1, telefone (089) 3566-1166. 

1 4.6 - Fica eleito a foro da Cidade de Redençao do Gurguéia - RI, para 
dirirnir qualquer controvérsia resultante desta Iicitacao, corn exclusão de qualquer 
outro, par ris privilegiada que seja. 

14.7 - Integram a presente Edital, independentemente de qualquer 
transcriçao. 1 odos as anexos e documentos que compOem a presente pregao: 

Redencao do Gurgueia - P1, 28 de marco de 2017. 

QrO'& 
Eliane Borges'Cardoso 

Pregoeira 

Visto: 

AneIoJ'Sena Santos 
Prefeito Municipal 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
,4, 	 - 
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TERMO DE REFERENCIA 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referenda tern por objeto a contratacao de empresa 
especializada no serviço de borracharia coma concerto/rernendo, desmontagem, 
montagem, e troca de pneus, visando atender as necessidades dos veiculos leves e 
máquinas pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia, 
por periodo de 12 meses, em conformidade corn as condicOes estabelecidas no 
presente Terrno  de Referência. 

DA JUSTIFlCATIVA 

0 municIpio visando atender a dernanda dos serviços de borracharia pretende 
contratar urna ernpresa ou urna pessoa fIsica para prestar servicos de borracharia 
corno concerto/remendo, desrnontagem, rnontagem, e troca de pneus, visando 
atender as necessidades dos velculos leves e máquinas pesadas pertencentes a 
Prefeitura Municipal, conforrne especificacOes detalhadas no Anexo I, 

A contrataçao de ernpresa se justifica devido o grande nUmero de veiculos 
(leves e pesados) que o municIpio detérn e a grande necessidade dos servicos de 
borracharia corno concerto/rernendo, desmontagern, montagem, e troca de pneus, 
servicos estes corriqueiros. 

0 usa constantes dos veiculos provocar urn grande desgaste dos pneus e o 
ocasionalrnente de furos e reversão dos rnesrnos são constantes o que ocasiona 
uma dernanda rnuito grande de reparos, por isso a realizacao desta contraçao torna-
se tern necessária. 

DAS ESPECIFICAçOES E PREsTAcA0 DOS SERVIOS 

Em conformidade corn as quantidades e especificacOes do ANEXO I. 

A licitante ficará obrigada a realizar o objeto quando requisitado, no prazo 
previsto no Terrno de Referéncia, a partir da retirada/recebirnento da respectiva 
Ordem de Fornecirnento 

Os servicos serão fornecidos de acordo corn a solicitacão do setor\/'7" 
responsável, tornando par base o preço ofertado na proposta e por ocasião da// 
execuçao dos servicos de manutenção dos pneus, estando nelas inclusas todas( as (1 
despesas corn taxas, impostos e demais encargos incidentes. 

Rua do Ferreiro, s/ri, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ._06.554.380/00 - 
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Os serviços prestados poderao ser executados nos velculo para deixa-los em 
condiçOes ieais de funcionamento, por melo de manutencOes periodicas e 
corretivas. 

FUNDAMENTO LEGAL 

0 processo deverá ser realizado corn base na Lei Federal n °. 10.520/2002, 
Decreto n° 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposicOes da Lei Federal n°. 8.666/93, corn alteracOes posteriores, 
Lei Complementar no 123/06 e dernais normas regularnentares aplicáveis a espécie. 

DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA 

A licitante deverá prestar atendimento em horário comercial, ern dias üteis (de 
segunda a sexta feira) 

Curnprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, 
deverá dirimir quaisquer esciarecirnentos julgados necessários. 

Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da ernpresa e seus 
empregados, mantendo-os atualizados e quitados de acordo corn as normas 
vigentes. 

Facilitar a fiscalizaçao a ser desenvolvida pelo CONTRATANTE, através do 
seu representante, prestando as inforrnaçOes solicitadas. 

A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, após recebirnento de 
notificacao efetuada pelo CONTRATANTE, Os produtos ou servicos que se 
apresentarem em desacordo corn este Termo de Referenda, sob pena de aplicacao 
das penalidades cabIveis; 

Assurnir os gastos e despesas que se fizerern necessários para o 
cumprimento integral do objeto deste terrno de referência; 

	

Comunicar ao Contratante, corn antecedência, os rnotivos que eventualmente 	/ 
impossibilitem a prestaçao dos serviços no prazo estipulado, nos casos em que 
houver impedirnento justificado para funcionamento normal de suas atividades, sob afl/\J 
pena de softer as sancoes da Lei 8.666/93; 

	

Aceitr, nas mesmas condiçOes contratuais, os acréscirnos ou supressOes que 	" 

se fizerem necessários de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
contrato; 	 / 

Rua co Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, Tel. (0xx89) 3566-1166 - CNPJ. 06.554.380/0001-92 
Redencão do Gurguéia - Piaui. 
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U1MNIS$O 

DAS 0BRIGAc6Es DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO 
GURGUEIA - P1 

Orienar a Contratada quanto a forma correta de apresentacao das Notas 
Fiscais. 

FiscIizar os servicos, podendo sustar ou recusar Os servicos entregues em 
desacordo corn as especificacOes apresentadas na proposta do Licitante. 

Somente atestar as notas fiscais/faturas correspondentes a execucao dos 
servicos, referente ao objeto deste Termo de Referência. 

Adotarã urn modelo de requisiçao o qual terá assinatura e carimbo de pessoas 
autorizadas formalmente a assinarem a requisicao. 

Enviar a CONTRATADA uma relaçao de pessoas autorizadas a assinarem as 
requisiçoes. 

Caso a CONTRATADA aceite requisiçao fora dos padroes ou sem a 
assinatura e carimbo dos agentes autorizadores, a CONTRATANTE poderá ligar 
para a contato do responsável dando-Ihe a permissão, caso contrário, nao aceitará 
esta requisicao no processo de pagarnento. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar apos a adirnplernento da obrigacao a Nota 
Fiscal, que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

Na hipótese do docurnento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus 
itens, a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, ate 30 
(trinta) dias apOs a apresentacão do novo docurnento de cobranca corn os itens 
corrigidos e atestados pela Administracao Municipal. 

A Contratada deverá indicar a Agenda Bancária e a Conta Corrente na qual 
deverá ser depositado o respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal 
nao se responsabilizará par juros ou encargos resultantes da operacao de cobranca. 

Na existência de erras, ornissöes ou irregularidades, a Contratante devolverá 
a documentacao a Contratada, para as correcOes devidas, passando a novo prazo 
para pagamento a ser contado a partir da data de sua reapresentaçao. 

Nenhurn pagamento será efetuado a ernpresa enquanto houver pendêncfa de 
liquidacao de eventuais obrigacOes financeiras, em virtude de penalidad 

Rua do Ferreiro, sin, Bairro Planaltina. Tel. (0xx89) 3566-1166CJf4..554.380/0001-92 
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inadimplência contratual. 

Não haverá, em hipátese alguma, pagamento antecipado. 

DA RESCISAO 

A rescisão do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam os artigos 
77 a 80 e em seus incisos e paragrafos da Lei Federal N.° 8.666/93 e suas 
alteracOes. 

As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada por inadimplência 
estão previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parégrafos da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alteraçOes. 

DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orcamento está estimado em R$ 33.933,33 (trinta e três ml!, 
novecentos a trinta e três reals e trinta e trés centavos) 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisicao do objeto deste Termo de 
Referenda serão oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, lCD, FMAS, FMS, 
FUNDEB, e outros, 04.122.0005.2040.0000 - Manutencao dos Servicos de 
Administracao Geral; 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurIdica 
e/ou 3.3.90.36-00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa FIsica. 

Redencao do Gurgueia (P1), 06 de marco de 2017. 

José Roberto Maia Neto 
Secretarlo Municipal de Administracao 

Aprovo o presente terrrLode referéncia. 

Angeloena Santos 
/Prefeito Municipal 

IL 
Rua do Ferreiro, sin, Bairro Pianaltina Tel. (0xx89) 3566-1166..—.CNP.LO.6.54.38010001-92 	- 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 047/2017 
PPREGAO PRESENCIAL No 012/2017 
TIPO: MENOR PREQO GLOBAL 

ANEXO II— FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia 
Sala da Comissão Permanente de Licitacäo 
Pregão Presencial n o . 	12017. 
Redencao do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

Após exames dos documentos de licitacao na modalidade Pregao 
Presencial sob a no 	12017, propornos realizar as servicos constantes da nossa 
Proposta, pelo valor total de 	(valor total da proposta em cifras e por extenso) 
conforme Orcamento descriminado em anexo. 

Informamos que as precos ofertados são firmes e irreajustáveis durante 
O prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos as 
tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira 
responsahilidade as diferencas que porventura venham a acorrer, resultantes de 
omissãa ou incorrecao na catacaa da proposta. 

Prazo de Execuçao do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: ____, Ag: 	Banco: 

Declaramos, caso sejamos vencedores da licitaçao, executaremos a 
prestacaa de servicos de acordo corn as especificacoes e quantitativos fornecidos 
pela Prefeitura Municipal, pelos precos unitários e nos prazos constantes nesta 
PROPOSTA. 

Comprometemo-nos em manter esta proposta durante a prazo 
estabelecido nos termos da Licitacao em epIgrafe, qual seja, a contar da data fixada 
para abertura das respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidar) 
Cargo / Funca 
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ANEXO III - DEcLARAcA0 DE HABILITAcA0 

(Nome 	da 	Empresa) 	CNPJ/MF 
n°____ _____ situada (endereco completo) , DECLARA, 
sob as penas da Lei, nos termos do Inciso VII, art. 40  da Lei Federal no 10.520/2002, 
que cumpre plenamente as requisitos da habilitaçao exigidos no Edital de 
PPREGAO PRESENCIAL No 012/2017, autorizado pelo PROCESSO 
ADMINISTRATIVO NO 047/2017. 

Par ser expressa manifestacao da verdade, firmo a presente. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funçao 

-- 
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ANEXO IV - DEcLARAcAO DE FATOS SUPERVENIENTES 
IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistência de fatos que 
impeca a nossa empresa de participar de licitacaes püblicas, e compromete-se 
informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos 
supervenientes impeditivos da sua habilitacao, na forma determinada no § 2 0 , do art. 
32 da Lei Federal no 8.666/93. 

Local e Data 

Name e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Funcao 
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ANEXO V - DEcLARAcA0 NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
CONSTITUIcAO FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) 	inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e 
do OFF/ME n° 	 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n 19.854, 
de 27 de o'jtubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho 
noturno, perlgoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Euncao 

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 M'JNICiPIO DE REDENcA0 DO GURGUEIA - 
direito pCiblico interno, corn sede na , no , Bairro 
do Gurgueia - P1, inscrito no CNPJ/MF sob o N°_____ 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr.  
portador do RG no - , SSPI e CPF 

RI, pessoa juridica de 
em Redencao 

neste ato 
brasileiro, casado, 

no 
residente e domiciliado na Rua 	 _, no, Bairro 

_________________ 	doravante denominado Contratante e de 
outro lado Ei empresa 	pessoa juridica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° , corn estabelecimento na 

Bairro 	na cidade  
doravante 	denorninada 	Contratada, 	representada 	neste 	ato 	por 

(nacionalidade, estado civil, profissao), portador da Cl sob 
o RG n°_ ______________, expedida pela SSP/, e inscrito no CPF 
no  residente e domiciliado na Rua  
NO Bairro  na Cidade de ___, e perante as 
testernunha, abaixo firrnadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebraçao foi 
autorizada pelo despacho de homologaçao do processo de PPREGAO 
PRESENCIAL NO 012/2017, realizado nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, 
Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, corn a!teracOes posteriores, 
Lei Complerientar no 123/06 e demais norrnas regularnentares aplicáveis a especie, 
atendidas a cláusulas e condiçOes que se enunciarn a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 	Constitui objeto da presente licitaçao a contratacao de ernpresa especializada 
no serviço de borracharia como concerto/remendo, desmontagem, montagem, e 
troca de pneus, visando atender as necessidades dos veIculos leves e máquinas 
pesadas pertencentes a Prefeitura Municipal de Redençao do Gurgueia, por perlodo 
de 12 rneses, conforme descricOes no anexo I. 

1.2 	Pars todos os efeitos legais, para rnelhor caracterizaçao dos servicos, bern 
assirn pars definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacOes ora 
contraldas, integram este Contrato, corno se nele estivessem transcritos, co todos 
os seus Anxos, que o encorparn, alérn dos seguintes docurnentos: 
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a) PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 047/2017, Edital 	reg1/ 
presencial no. 	/2017. 
b) Proposta da Contratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO PREçO E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1 	A CONTRATANTE pagará pelos servicos, objeto desde contratado, o 
valor total deR$_ 	( 	 ). 

2.1.1. 	0 valor acima mencionado inclui todas as despesas incidentes sobre a 
prestacao de serviços e sua entrega no local designado pelo CONTRATANTE, tais 
como as definidas em leis sociais, trabalhistas, comerciais, tributárias e 
previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e demais obrigacOes legais, 
inclusive todas as despesas que onerem, direta ou indiretamente, não cabendo, 
pois, quaisquer reivindicaçOes da CONTRATADA, a tItulo de revisão de preco ou 
reem b ol SO. 

2.2 	A PREFETURA, apôs a verificaçao a prestacao de servicos, efetuará o 
pagamento a contratada, ate o dia 10 do mês subsequente, mediante transferência 
em conta da CONTRATADA, cuja conta serA indicada pela mesma, devendo a 
respectiva fttura discriminativa ser entregue a PREFEITURA ate o ültimo dia ütil de 
cada mês, prorrogando-se a data de pagamento, sem onus ou acréscimos, na 
mesma proporcao de eventual atraso ocorrido na entrega da fatura. 

2.3 	A fatura deverá conter todos os servicos adquiridos; 

2.4 	Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigacOes. nem implicará em aceitacao definitiva dos serviços; 

2.5 	Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizaçoes devidas pela Contratada, nos termos 
deste Prego. 

2.6 	Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, 
a seu critério, poderá devolve-la, para as devidas correçoes, ou aceitá-la, com a 
justificativa da parte que considerar indevida. 

2.7 	Na hipótese de devoluçao, a Nota Fiscal será considerada como nao 
apresentada, para fins de atendimento das condicaes contratuais. 

2.8 	Contratante näo pagaré, sem que tenha autorizado previa e formalmente, 
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam 
ou não instituigbes financeiras. 

2.9 	Não haverá, em hipotese alguma, pagamento antecipado 
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CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO DE VIGENCIA 

3.1 	0 contrato terá a duracao de 12 (doze) meses, contados de sua 
assinatura podendo ser prorrogado por igual perIodo ou inferior mediante aditivo de 
comum acordo entre as partes. 

CLAUSULA QUARTA 
DA FISCALIZAcAO 

4.1 	No curso da execucao dos serviços caberá a PREFEITURA, diretamente 
ou pOr quern vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposicoes 
do Contrato. 

4.5 	Para isso, a PREFEITURA registrará em relatório as deficiências 
verificadas na execucao dos serviços, encaminhando côpia a contratada, para a 
imediata correcao das irregularidades apontadas, sem prejuIzo da apiicacao das 
penalidades previstas neste instrumento. 

CLAUSULA QUINTA 
DOS RECUROS 0RcAMENTARI0s 

5.1 	Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contrataçao 
que se seguirem a Iicitaçao correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos 
PrOprios, IGD, FMAS, FMS, FUNDEB, e outros, 04.122.0005.2040.0000 - 
Manutencao dos Serviços de Administraçao Geral; 3.3.90.39.00 - Outros Servicos 
de Terceiros - Pessoa JurIdica e/ou 3.3.90.36-00 - Outros Servicos Terceiros - 
Pessoa FIsica. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS 0BRIGAcOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 	A licitante deverá prestar atendirnento em horário comercial, em dias üteis 
(de segurda a sexta feira). 

6.2 	Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo 
responsável, deverá dirimir quaisquer esciarecimentos julgados necessários. 

6.3 	Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da empresa e seus 
empregados, mantendo-os atualizados e quitados de acordo corn as normas 
vigentes. 

6.4 	Facilitar a fiscalizaçao a ser desenvolvida pelo CONTRATANTE, através 
do seu representante, prestando as informacOes solicitadas. 	 _. 
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6.5 	A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, apOs recebimento 
de notificacao efetuada pelo CONTRATANTE, os produtos ou servicos que se 
apresentarern em desacordo com este Termo de Referenda, sob pena de aplicacao 
das penalidades cabiveis; 

6.6 	Assumir as gastos e despesas que se fizerem necessários para o 
cumprimento integral do objeto deste termo de referenda; 

6.7 	Comunicar ao Contratante, corn antecedência, os motivos que 
eventualrnente irnpossibilitem a prestacao dos servicos no prazo estipulado, nos 
casos em que houver impedimento justificado para funcionamento normal de suas 
atividades, sob a pena de sofrer as sancOes da Lei 8.666/93; 

6.8 	Aceitar, nas mesmas condiçoes contratuais, as acréscimos ou supressOes 
que se fizerem necessários de ate 25% (vinte e dinco por cento) do valor inicial do 
contrato; 

6.9 	Diligenciar para que as seus empregados tratem corn urbanidade e 
cortesia o pessoal da PREFEITURA. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS OBRIGAcOES DA PREFEITURA 

7.1 	Orientar a Contratada quanta a forma correta de apresentacao das Notas 
Fiscais. 

7.2 	Fiscalizar as serviças, podendo sustar ou recusar as servicos entregues 
em desacordo corn as especificacoes apresentadas na praposta do Licitante. 

7.3 	Somente atestar as natas fiscais/faturas correspondentes a execucao dos 
servicos, referente ao objeto deste Termo de Referência. 

7.4 	Adotará urn modelo de requisiçao a qual terá assinatura e carimbo de 
pessoas autorizadas formalrnente a assinarem a requisicao. 

7.5 	Enviar a CONTRATADA uma relacao de pessoas autorizadas a 
assinarern as requisiçOes. 

7.6 	Caso a CONTRATADA aceite requisiçäa fora dos padroes ou sem a 
assinatura e carimbo dos agentes autorizadores, a CONTRATANTE poderá ligar 
para o contato do responsável dando-Ihe a permissão, caso contrário, não aceitará 
esta requisicao no processo de pagamento. 

7.7 	Notificar a Contratada, par escrito, de todas as penalidades multas, 
suspensao dos servicos ou sustacao de pagamentos, todas as vezesf 	fo,jern 
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comprovadas, pela Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências 
deste Termo de Referência. 

7.8 	Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esciarecimentos 
relativos ao cumprimento das obrigacaes assumidas na contratacao. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo nao cumprimento das obrigacOes assumidas, assegurada a ampla 
defesa, a lcitante/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuizo 
das demais corninacoes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertência. 

8.1.2 	Multa de 10% (dez par cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecucao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da 
comunicaco oficial. 

8.1.3 	Suspensäo temporária de participacao em licitacao e impedimento de 
contratar cam a Prefeitura, par prazo não superior a 02 (dais) anos. 

8.1.4 	9eclaraçao de inidoneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, 
assim entendidas aquelas que não acarretem prejuIzo de monta ao interesse do 
serviço contratado. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidência de advertência par mesmo motivo, 
sujeitará a CONTRATADA a uma multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos em 
decorrência do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no 
pagamenta da fatura, se esta for apresentada após a sua aplicacao, ou ainda, 
cobrada dirtamente da cantratada. 

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaracao de inidoneidade será 
aplicada nos casos de falta grave, quando camprovada a ma fé ou propOsito de 
auferir vantagem ilIcita. 

8.2 	Pelo descumprimento do prazo de entrega dos materials, objeto deste 
contrato, par culpa imputada a contratada, poderá ser aplicada a multa 0,5% (meio 
par cento) a tItulo de multa de mora, par dia de atraso, incidente sabre a valor do 
faturamento. a qual será cobrada em dobro a partir do 31 1  (trigesimo prirneiro) di 
sem prejuIzo de autras cominaçOes cabIveis. 	

) 

- 
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CLAUSULA NONA 
DAS M0DIFICAçOE 

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes 
contratuais, Os acréscimos ou supressOes que se fizerem necessária, ate o limite de 
25% (vinte e cinco) P01 cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no 
art. 65, paragrafo 10  e 21  da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA lNExEcucAo E RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecuçao total ou parcial deste contrato eriseja a sua rescisäo, corn 
as consequências contratuais e as previstas em lei. 

10.2 	Constituem motivos de rescisão deste contrato, independentemente de 
notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 	0 descumprimento total ou parcial, pela contratada, de quaisquer das 
obrigacOes/responsabilidades previstas neste contrato; 

10.2.2 	A transferência total ou parcial do contrato, sem prévio consentimento da 
prefeitu ra; 

10.2.3 	0 cometimento reiterado de atraso na prestacao de servicos; 

10.2.4 	A decretaçao de falência ou insolvência civil da contratada; 

10.2.5 	A dissolucao da sociedade; 

10.2.6 	A alteraçao societária, do objeto social ou rnodificacao da finalidade ou da 
estrutura da ernpresa que, a juIzo da Prefeitura, prejudique a execucao do contrato; 

10.2.7 	0 atraso injustificado na prestaçao dos servicos e sem prévia 
comunicacao a Prefeitura; 

10.2.8 	A lentidão no seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da prestaçao dos serviços; 

10.2.9 	RazOes de interesse p(iblico, de alta releväncia e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinada a Prefeitura e exaradas no processo administrativo a que se refere 
este contrato; 

10.2.10 A supressao, por parte da Administracao da prestacao dos servicos, 
acarretando rnodificacao do valor inicial do contrato além do limite pe 	ido 
paragrafo primeiro do artigo 65, da Lei 8.666/93; 



PREFEITURA DE 

SECRETARIA MUNICIPAL i 	 1R4flI1flrJ 
TH NWI-41.'!7i'~1,111!,ND.~ii-iti~TKAWiCtI 	 44 

10.2.11 	A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da PREFEITURA, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade püblica, 
grave perturbacao de ordem interna OLI guerra, ou ainda por repetidas suspensoes 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de 
indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizaçoes e 
mobilizacOes e outras previstas, assegurada a contratada, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensao do cumprimento das obrigacoes assumidas ate que seja 
normalizada a situacao 

10.2.12 A ocorrência de caso fortuito ou de força major, regularmente 
comprovad, impeditiva da execucao do contrato; 

10.2.13 Outras causas relacionadas neste contrato, que indiquem conduta 
desabonadora da contratada; 

10.2.14 0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância 
superveniente que desabone ou que afete a jdonejdade ou a capacjdade técnjca ou 
financeira da empresa participante, implicará necessarjamente na rescisão 
contratual, se o contrato já tjver sido assinado ou tiver sido emitido; 

10.2.15 Os casos de rescjsão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DOS SERVIOS E DO RECEBIMENTO 

11.1 	Os servjcos serão prestados em dias üteis e, excepcionalmente, finajs de 
semana e feriados. 

11.2 	0 Recebimento definitivo se dará após a verificaçao do atendimento de 
todas as exigências, assim coma da validade dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
PAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ECT. 

12.1 	Correräo par conta exciusiva da Contratada todos Os impostos e taxas 
que forem devidos em decorréncia do objeto desta contratacao e todas as demajs 
despesas que se façam necessárjas ao perfeito fornecimento dos servicos. 

CLAUSULA DECMA TERCEIRA 
DO RECONHECIMENTO DOS DREITOS DA PREFEITURA 

13.1 	A CONTRATADA reconhece as direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescjsão administrativa prevista no art. 77 e 78 da Lei n o . 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DISPOSIcOES FINAlS 
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14.1 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á a dia 
de inIcio e ncluir-se-á o dia do vencimento. 

	

14.2 	Serão de exclusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contratacao inclusive a registro do respectivo instrumento no Cartôrio 
de Registro de Titulos e Documentos, se for o caso. 

	

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar a contrato objeto da presente 
licitacao, para qualquer operacao financeira, sem prévia e expressa autorizacao da 
CONTRANTANTE. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

	

15.1 	Para diminuir as questoes oriundas desta licitaçao e do futuro contrato 
será competente a Secao judiciária da Cornarca de Redencao do Gurgueia no 
Estado do Piaui 

F, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus 
representantes legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma para urn so e jurIdico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 

Redencao do Gurgueia - P1, 	de 
	

de 2017. 

Prefeito Municipal 

Testernunhas: 

ia  
CPF: 

2 
CPF: 

LICITANTE VENCEDORA 

!~ , 
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PPREGAO PRESENCIAL No 012/2017 
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ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LARAcA0—MEEEPP 
(em papel timbrado da empresa) 

_______(razao social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o n° 
estabelecida a Rua 	 (endereco completo), por seu 

representante legal o(a) senhor(a) 	 , Portador(a) da Carteira de 
Identidade n° 	 , e do CPF: ________, abaixo assinado, DECLARA, para todos 
os efeitos legais, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacao como 
MPE, e que: 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complementar n° 123/2006. 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartôrio de Registro ou CCMEI 
indicndo que se enquadra como MPE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercIcio atual não excedeu o limite de 
faturamento referente ao enquadramento como MPE. 

4) Que e fornecedor Local/Regional de acordo corn o anexo IX do Edital no 
enquadrando-se como empresa Local/Regional, sediada a Rua 
n°  ____, Bairro 	 , Cidade 	(este item somente 

deve fazer oarte da declaracão se a MPE estiver na re!acão do Anexo 

Portando estando apta a usufruir dos benefIcios de que tratam os artigos 42 a 49 
da Lei Complementar n° 123/2006, nao havendo fato superveniente impeditivo da 
participaçao no presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 

TI 
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ANEXO VIII - MODELO DE DEcLARAcA0 QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES 
OU DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO ou 
PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 
TERCEIRO GRAU DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREcAO, 
CHEFIA OM ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICPIO DE 
REDENcA0 DO GURGUEIA - PIAUI. 

A emprsa 
	

CNPJ no 	 I situada 
na 	 por intermédio do seu 
representante 
	

legal 
	

abaixo 	 assinado, 	 Sr(a) 
nacionalidade: 

estado civl: 	 profissão: 	 natural de 

	

portador do RG n° 
	

CPF no 
residente e domiciliado - 	 cidade: 

Estado: 	 ___, pals'. 	 , CEP no 	fone 
(DD) -, para fins de participaçao na PREGAO PRESENCIAL no 
tipo MENOR PREçO, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que 
nao ha sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam conjuge, companheiro ou 
parente em inha reta, colateral ou par afinidade, ate o terceiro grau de servidores 
ocupantes de cargos de direcao, chefia ou assessoramento dos diversos órgaos do 
municIpio de Redencao do Gurgueia - Pi, assim como também, que não existe em 
seu quadro de empregados servidores ptblicos da contratante exercendo funcOes 
de gerência, administraçao ou tomada de decisão, na forma do art. 9 0 , inciso III da 
Lei 8.666/9? 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 
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ANEXO IX - RELAQAO DE MUNICIPIOS LOCAlS E REGIONAIS 

Território de Desenvolvimento da Chapada das Mangabeiras, compreendendo 
Os municIpios: 

Redenção do Gurgueia, Born Jesus, Colônia do Gurguéia, Cristino Castro, 
Currais, Eliseu Martins, Manoel EmIdio, Palmeira do Piaui, Santa Luz, Avelino 
Lopes, Curlrnatá,  Julio Borges, Morro Cabeça no Tempo, Parnaguá, Redençao 
do Gurgueia, Barreiras do Piaui, Corrente, Cristalãndia do Piaui, Gilbués, 
Monte Alegre do Piaui, Riacho Frio, Santa Filomena, São Goncalo do Gurguéia, 
Sebastão Barros. 


