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EDITAL DE SEGUNDA CHAMADA PREGAO PRESENCIAL No 01012017 

LICITAçAO COM RESERVA DE COTA DE ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123/2006, 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 CONVOCATORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, 
DA LEI COMPLEMENTAR No 123/06. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 06.554.380/0001-92, torna püblico, para conhecimento geral, que no dia 
12 de maio de 2017, na sala da Comissào Permanente de Licitaçoes, na sede da Prefeitura 
Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redenção do Gurguéa - 
P1, será aberta licitação na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 010/2017, regime de 
empreitada MENOR PREO GLOBAL FOR LOTE, sob o 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 disposiçSes da Lei federal n o . 8.666/93, corn alteraçôes 
posteriores, Lei Cornplementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014. de 
07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, atendidas &S 
lirnitacôes, condiçoes e exigências expressarnente fixadas neste EDITAL, destinadc a 
coritratação de empresa para fornecirnento de materiais elétricos para iluminaçäo püblica, 
conforme descriçoes no anexo I. Maiores informaçöes podem ser obtidas pelo telefone (89) 
3566-1166 ou na sala da Comissão Permanente de Licitaçoes no memo endereco acira 
citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniOes da Comissao 
Permanente de Licitaçäo na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, Sin', 
Baiiio Planaltina, em Redenção do Gurgueia - Fl, dia 12/05/2017, ate as 16:00hs 
(dezesseis horas). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS coNDIcOEs DE PARTIcIPAçA0 
33 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
34 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICA(;AO DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAçA0 E SEU JULGAMENTO 
08- DO RECURSO E DA IMPUGNAçAO 
09 - DA CONTRATAçAO 

Rua do Ferreiro. s/n Bairro Planaitina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 

CNPJ. 06,554.38010001-92 - Redençao do Gurguéia - P1 

-tii 



• PREFO r.rnn DE 

SECRETARIA MUNICIPAL  

10- DO PAGAMENTO ,IREO 

11 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12-DASPENALIDADES 
13 - - DA DOTAAO ORAMENTARIA 	 ct- 
14- DAS DISPOSIçOES FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referéncia; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo Ill - Modelo de declaraçao de Habilitação; 
• Anexo IV - Modelo de declaraçao de Fato Supervenientes 

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

artigo 70  da Constituiçao Federal; 
• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII - Modelo de declaraçao de MPE. 
• Anexo VIII - Modelo de declaraçao que nao ha sOcios, gerentes ou 

diretores da ilcitante 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 Redençao uO 

Gurguéia - Piaui. 
• Anexo IX - Relação de Municipios Locais e Regionais. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente Iicitação a contrataçâo de empresa para 
fornecimento de materiais elétricos para iluminaçao püblica, conforme descricôes no 
anexo I. 

1.2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigacoes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitaçao está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informacoes 
sobre a licitação. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realizaçao da sessão na data marcada, est re 
realizará no primeiro dia ütil subsequente ou outra data deliberada pela Pregoeira corn a 
devida comunicação formal aos licitantes. 

1.4 - Todos os itens deverão ser de boa qualidade e atender eficazrnente as 
finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Cádigo de Defesa do 
Consumidor. 

1.5 - As quantidades constantes no Anexo I são estimativas corn base ra 
dernanda anual, não se obrigando a Administração a contratação ou aquisição total. 

02— DAS CON DIçOES DE PARTIcIPAcA0 

2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja cadastr:da 
ou não junto a Comissão Permanente de Licitação e que: 
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SECRETARIA MUNICIPAL 1 
2.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatIvel corn o objeto deste Pregao; 

2.1.2 - Atenda Os requisitos e exigencias constantes deste Edital e seus anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicacão da Lei Complementar 123/2006 nesta Iicitação, as 
MPE (MEl, ME E EPP), faräo jus aos mesmos benefIcios sendo, portanto, denominadas 
genericarnente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.1.4 - Apenas os itens destinados ao mercado geral ou cota principal (de ate 
75% de urn item divisive[) estarão abertos para recebirnento de propostas das grandes 
ernpresas; 

2.1.5 - Nesta licitação, adotar-se-â o beneficio Tipo I e Ill corn itens exclusivos 
de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de 25% exclusivas para participação de MPE. 
Essa condição de disputa está identificada no anexo I - Termo de Referência. Esta 
exigencia se fundamenta no artigo 48, inciso I e Ill da Lei Cornplernentar no 123/2006, desde 
que haja, no minimo, 03 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como 
rnicroernpresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes 
de curnprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatório, nos termos do art. 49, 
II, da Lei Complernentar n° 123/06. 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

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

2.2.2 - Ernpresa que esteja suspensa de participar de licitação. 

2.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar corn a 
Adrninistração Püblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem os rnotivos da 
puniçâo; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constitulda 
por servidor ou dirigente de Orgâo ou entidade contratante ou responsável pela licitaçâo, nos 
termos do art. 9 0, 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 
participacãc, 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 apresentação dos seguintes 
docurnentos: 

3.2.1 - No caso de diretor, socio ou proprietário da empresa Iicitante que 
comparecer ao local, deverá cornprovar a representatividade por rneio da apresentacäo: de 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleiçäo de seus 
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administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartOrio de pessoas 
jurIdicas, conforme o caso (cOpia autenticada na forma do subitem 7.4). 

3.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento pUblico ou 
particular de procuração, corn firma reconhecida em cartOrio, corn poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
em nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre Os indicados no 
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

3.3 — No momento do credenciamento deverá ser apresentada DECLARAçAO 
DE HABILITAAO conforme Anexo III, e de acordo corn o inciso VII, artigo 40  da Lei 
Federal n° 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenarnente os requisitos da 
habilitação. 

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

3.5 - 0 representante legal da licitante que nâo se credenciar perante A 
Pregoeira e Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará 
impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a 
intenção de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes Proposta ou Documentacao relativos a este Pregão, caso em que 
será mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das 
propostas e apuracão do menor preco. 

3.6 - As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar n° 123/06 e devido a 
necessidade de identificacão pela Pregoeira, deverão credenciar-se acrescidas das 
expressOes "ME" ou "EPP" a sua firma ou denominação e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DEcLARAçA0 DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO DE coNDIçAo 
DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DECLARAçAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietário ou sócios ou 
contador responsável pela escrituraçâo da empresa devidamente registrado no órgão 
Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante como MPE somente será procedida pea 
Pregoeira se o interessado comprovar tal situação jurIdica através do seu instrumeto 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no quat const6 a 
inclusão no seu nome como ME ou EPP, ou através da apresentação do comprovante de 
enquadramento do licitante na condiçäo de ME ou EPP mediante declaraçäo em 
instrumento prOprio para essa finalidade no respectivo orgao de registro de seus aos 
constitutivos; 

3.6.2 - 0 descumprimento da lei, sem prejuIzo das sançöes cabIveis, nâo 
acrescendo ao norne credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renüncia expressa e 
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consciente, desobrigando A Pregoeira, dos benefIcios da Lei Complernentar no 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaraçao de enquadrarnento corno MPE é 
ünica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequèncias legais que 
possarn advir de urn enquadrarnento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituldo por outro devidamente cadastrado; 

3.8 - A não apresentacao ou a não incorporaçao do documento de 
credenciamento não inabilitarâ a licitante, mas irnpedira o representante de manifestar-se e 
responder pela rnesrna. 

3.9 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação 
necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão corn a primeira proposta 
apresentada quando do inIcio dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a 
fase de lance, de negociação e a interposição de recursos. 

3.10 - A falta ou incorreçao do documento de credenciamento nao impedirá 
a !icitante de entregar os envelopes da pro pasta e de habilitaçao, mas a impedirá de 
manifestar-se no certame. 

3.11 - Os documentos para a credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Ate o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitar:te 
deverá apresentar a Equipe de Apoio, juntamente corn a Declaraçao de Habilitaçâo 
(conforme Anexo III), a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caractees 
destacados, alérn da razäo social do licitante, se os mesmos não forern timbrados: 

4.1 .1 - As empresas deveram apresentar os envelopes Proposta Comercial 
separadamente, conforme a cota que for participar, COTA PRINCIPAL (75%), COTA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, e/ou COTA GLOBAL (100%). A Proposta Comercial Global 
so será julgada se todas as licitantes forem MPE e/ou quando houver somente empresas 
participantes que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. (conforme subitern 
5.1). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMI N ISTRATIVO No 045/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 010/2017 
ENVELOPE 01 PROPOSTA COMERCIAL 
COlA PRINCIPAL (75%) I COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI I COTA 

GLOBAL (100%) 
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PREGAO PRESENCIAL No 010/2017 
ENVELOPE 02— DOcuMENTAçA0 HABILITAcAO 

Parágrafo Unico - A Proposta, Declaraçâo e demais docurnentos exigidos no 
presente pregâo deverão ser elaborados em papel timbrado da empresa, contendo a razão 
social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc. 

05— DA PROPOSTA 

5.1. - Todas as empresas deveram obrigatoriamente elaborar proposta da 
COlA GLOBAL (100%) (conforme anexo I, LOTE I), contendo todos os itens constantes da 
COTA PRINCIPAL (75%) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, totalizando 100% (cern 
pro cento) dos itens a serem adquiridos. Se por ventura todas as participantes forern MPE 
e/ou quando houver somente empresas participantes que nâo se enquadrarem na Lei 
Complernentar 123/2006, A Pregoeira julgará somente a COTA GLOBAL (100%) 
apresentada, descartando as propostas comerciais da COlA PRINCIPAL (75%) e COTA 
RESERVA (25%) MEIEPP/MEI, aplicando os benefIcios legais estabelecidos neste edital e 
na legislacao vigente. 

5.1.1 - Havendo somente licitante MPE ficam as mesmas obrigadas a participar 
de 100% (cern por cento) dos materiais licitados devendo a mesma apresentar CCTA 
GLOBAL (100%) (conforme anexo I, LOTE I). 

5.1.2 - Havendo a participação de licitantes que nâo se enquadrem na condição 
de WIDE" e a participação de empresas MPE, e que atuem no ramo de atividade referente 
ao objeto licitado, A Pregoeira julgará as propostas comerciais separadarnente, COTA 
PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE II) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, (Anexo I, 
LOTE Ill), descartando a COTA GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE I), caso seja apresentada 
pelas licitantes, aplicando os benefIcios legais estabelecidos neste edital e na Iegislaçào 
vigente. 

5. 1.3 - As Propostas deverão ser redigidas corn clareza, sern emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas 
as suas foihas, vedadas cotaçöes alternativas, corn Identificação do proponente, corn data e 
rnenção ao nürnero do Edital. 

5.1.4 - A licitante deverá apresentar a preço unitârio e preco total, conforme 
Anexo I e II deste Edital, e ao final corn a indicação do total geral da proposta, ern algarismo 
e par extenso, e deverá ainda a licitante inforrnar a marca do objeto ofertado, sob pena da 
desclassificaçäo da proposta. 

5.1.5 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, am 
Real (R$), em algarismos arábicos. 

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

5.1.7 - Os preços deverão ser cotados corn apenas duas casas decirnais. 
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5.1.8 - A ültima folha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da empresa 
licitante. A falta do carimbo não implica na desclassificação da licitante caso a proposta 
esteja corn todas as suas foihas impressas em papel timbrado da empresa licitante. 

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

5.1.10 - Orçamento discriminado, contendo unidades, marcas, quantidades, 
todos os custos diretos e indiretos constantes na alinea anterior, conforme Anexo I. 

5.2 - Caso o prazo estabelecido no subitem 5.1.9 nâo esteja indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de julgamento. 

5.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo corn os termos deste 
Edital, ou que apresentar precos global ou unitário inexequiveis, simbálicos, irrisórios ou de 
valor zero, incornpativeis corn os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos 
respectivos encargos. 

5.4 - Conta bancária: norne e nürnero da conta corrente do licitante 

5.5 - 0 preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se os 
aumentos estabetecidos por Lei. 

NOTA I - As Cotas distribuldas, conforme artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar no 123/2006, Alterada pela Lei Complementar no 147/2014: 

"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a paftcipação de todos us 
interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de "MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituidos por ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estäo abertos para a 
participaçàc exciusiva de "WE", sam prejuIzo de sua participação nos lotes da cota 
principal, e que atuern no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina 
o artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006, Alterada pela Lei Complementar no 147/2014. 

"COlA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituidos por 100% (cern por cento) 
do quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pela Pregoeira quando 
houver sornente participantes MPE e/ou quando houver somente ernpresas participarites 
que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. 

NOTA 2 - Na hipótese de uma MPE sagrar-se vencedora da Cota Princia! 
(75%) e da Cota Reservada (25%) para o mesmo item, será registrado para ambas s 
cotas apenas o preco menor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor 
pratique precos distintos para o mesmo item. 

NOTA 3 - Caso nao haja licitantes interessados na cota reseriado (25%) 
para ME, EPP e ME!, o licitante vencedor da cota principal (75%) fica obrigado a 
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fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo mesmo valor oferecidc na 
cota principal. 

Nota 4— A pro posta comercial global será julgada quando somente estiver 
participando do certame empresas que se enquadrem como MPE e/ou quando houver 
somente empresas participantes que nao se enquadrarem na Lei Complementar 
12312006, para que não haja a pratica de preços distintos para as mesmos itens 
!icitados na COTA PRINCIPAL (755/o) (Anexo I, LOTE II) e COTA RESERVA (25%) 
ME/EPPIMEI, (Anexo I, LOTE Ill). 

5.6 - A apresentaçào das propostas implicará na plena aceitacâo, por parte do 
licitante, das condicoes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E cLAssIFIcAçAo DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, sera ab€ria 
sessão piblica para processamento do Pregào, iniciando-se corn o credenciamento dos 
interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes corn propostas escntas 
e documentaçao de habilitação. 

6.1.1 - A Pregoeira no ato do credenciamento verificará se todos Os licitantes 
são MPE ou somente empresas que não se enquadrarem na Lei Complementar 12312C06, 
apOs a confirrnaçäo, o mesmo julgará somente os envelopes corn a COTA GLOBAL 
(100%), (Anexo I, LOTE I), conforme subitem 5.1, aplicando os benefIcios leas 
estabelecidos neste edital e na legislação vigente. 

6.1.2 - Havendo a participação de licitantes que não se enquadrem na condição 
de "MPE" e a participaçao de empresas MPE, A Pregoeira julgará as propostas comerciais 
separadamente, COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE H) e COTA RESERVA (25%) 
ME/EPP/MEI, (Anexo I, LOTE Ill), descartando a COTA GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE 
I), caso seja apresentada pelas licitantes, aplicando as benefIcios legais estabelecidos nae 
edital e na legislacão vigente. 

6.2 - A Pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta 
de Preços Escritos ordenando-as em ordern crescente de preços e, em seguida, fará Lma 
análise prévia dos preços, observando a exatidão das operaçöes aritrnéticas que 
conduziram ao preço total, procedendo-se as correcöes de eventuais erros, tomando ccrno 
corretos e adotando como critério de aceitabilidade os preços unitârios". 

6.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, sera verificada, 
prelim inarmente, a conformidade das propostas apresentadas corn os requisitos 
estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa cornpetitiva, ou seja, fase 
de lances verbais, somente aquelas qua atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, A Prego.'a 
s&ecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

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

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

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

6.4.1 - Seräo desclassificadas as propostas que: 

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

b) Nâo se refira a integralidade do objeto; 

c) Apresentern preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn 
os precos de rnercados, excessivos ou manifestamente inexequlveis; 

d) Não atenda as exigencias deste instrurnento convocatôrio cu das diligencias. 

6.5 - A Pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 para a 
apresentação 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 o intervalo mInimo 
entre os lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos 
representantes para eventuais consultas telefônicas, os quais disporão ate o máximo de 03 
(três) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente 
licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situacOes em que as propostas 
apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bern 
classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso não tenha sido ofertado por urna 
MPE, será assegurado a essas empresas o direito de preferência a contratação, previstc no 
artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 para itens abertos ao mercado geral ou para 
os que sejam itens da cota principal de ate 75%. 
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6.8.3 - A Pregoeira consultará a MPE meihor classificada, dentre aquelas que 
estejarn na situação de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou superior em 
ate 5% (cinco por cento) em relaçao ao valor apresentado pela proponente detentora do 
menor preço, para que manifeste a intençào de apresentar novo lance proposta corn valor 
inferior ao valor da meihor oferta apurada. 

6.9 - Ocorrendo o em pate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.9.1 - A MPE mais bern classificada será convocada para apresentar nova 
proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após o encerrarnento dos lances, sob pena de preclusâo. (inciso I do art. 45 da Lei 
Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Näo ocorrendo a contratação da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste 
Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 6.8.1 deste Edital, na ordem classificatOria, para o exercIcio do mesmo direito 
(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipOtese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.9 
deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame (§ 1 0  do art. 45 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitern somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 20  do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006); 

6.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a rnanutençào do 
Ultimo preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 
licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Nâo havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 
será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivarnente pelo criteria de 
MENOR PREç0. 

6.13— Caso não se realizern lances verbas, será verificada a conformidade entre 
a proposta escrita e o valor estimado para contrataçâo. 

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

6.14.1 - Para promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das politicas pUblicas, o incentivo a inovação 
tecnologica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade 
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Competente poderá, justificadamente, e que possua oferta ate 10% (dez por cento) 
superiores em relaçâo ao meihor preço válido, desde que este não seja de MPE 
considerada Local/Regional; 

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

6.14.3 - Para fins de aplicaçäo da prioridade de contratacäo prevista no artigo 
48, § 30 da Lei Complementar no 123/2006 a MPE sediada local ou regionalmente fará jus 
aos mesmos beneficios, sendo, portanto, denorninada genericamente MPE Regional; 

6.14.4 - A condiçao de MPE Regional será verificada no momento do 
encerramento da fase lance, por meio de Declaracao de que sua sede está localizada em 
urn dos municIpios listados no ANEXO IX deste edital; (ver modelo de declaração no 
ANEXO VII item 04). 

6.14.5 - Para fins de aplicaçâo do artigo 48, §3 0  da Lei Complementar 123/2006, 
entende-se como meihor preço válido, a melhor oferta na fase de lance feita por urn licitante 
habilitado; 

6.15 - Em observância ao artigo 48, § 3 0  da Lei Complementar Federal 1 0  
123/2006, na presente licitação será assegurada, como preferéncia de contratacão para as 
MPE sediadas local ou regionalmente, ate o lirnite de 10% (dez por cento) do meihor preço 
válido. (empresas sediadas em cidades relacionadas no ANEXO IX). 

6.16 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver forrnulado visando a 
confirmaçao das suas condiçães habilitatórias. 

6.16.1 - Constatado o atendimento pleno das exigências editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado 0(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAcA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a 
licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no 
ENVELOPE n° 02, os docurnentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e 
numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na 
conferência e exarne correspondentes: 

7.1.1 - Docurnentação relativa a HABILITA(;AO 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, corn suas 
alteraçöes ou a respectiva consolidaçào, se houverem, devidamente registrado, em se 
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tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por acöes, acompanhado de 
docurnento de eleiçao de seus administradores; ou ainda: 

d) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova de eleição da diretoria em exercicio; 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurldica como sOcia, 
junta-se para a habilitaçao o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizaçào para 
funcionarnento expedido pelo Orgäo competente, quando a atividade assim o exgir, 
arquivados na junta cornercial. 

7.1.2 - Docurnentação relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual c/cu 
Municipal, relativa ao domicIlio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e 
corn pativel corn o objeto licitado; 

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 Recta 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria 
Conjunta PGFN I RFB no 1.751, de 01/10/2014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos as tributos de competéncia do Estado), ernitida pelo 
Orgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos ou Certido 
Conj u nta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Municipal (Certidão Negativa 
de Débitos Gerais, compreendendo todos as tributos de competéncia do MunicIpio), ernitida 
pea orgao competente, da localidade de domicillo ou sede da empresa licitante, na forma da 
Lei. (Certidão Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quitacao de Tributos ou Certidäo 
C onj u nta); 

f) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço I FGTS; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federa no 
12.440 de 07.07.2011. 

7.1.3 - Documentacäo relativa a QUALIFICAcAO ECQNOMICO-FINANCEIRA: 
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a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e dernonstracoes contábeis do ültimo exercIcio social, exigIveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; (exceto para MPE); 

a. 1) Entenda-se por "na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5°, da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e 
encerramento do livro Diário do qual foi extraldo (art. 5, § 20  do Decreto Lei no 486/69), 
autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituldas ha menos de 01 (urn) ano poderão participar do 
Pregao apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridica, ou de execuçào patrimonial, expedida no domicIlio da pessoa 
juridica, a menos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregäo. 

7.1.4 - Declaraçao, observadas penalidades cabIveis, de superveniência de 
fatos impeditivos da habilitaçao, conforme Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaração da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, 
empregado (s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabatho, salvo na condicâo de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7 0  da Constituicao Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaraçâo da licitante de que não ha socios, 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 direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos Orgãos do municipio de Redenção do Gurguéia - Piaui. (na 
forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 
órgão pUblico, deveräo estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que 
não conste expressarnente seu prazo de validade, considerar-se-5o válidos por 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissào, a exceçâo de atestado (s) de capacidade técnica 
que não será (ão) objeto de aferição quanto a esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitação, todos Os documentos apresentados para 
habilitacão deverão estar: 

a) Em norne da licitante e, preferencialmente, corn nUmero do CNPJ e corn o 
endere(;o respectivo; 

b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverâo estar em nome da 
matriz; 
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c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregao poderão set apresentados em 
original, pot qualquer processo de cópia, autenticado por cartôrio competente ou 
pelos servidores da Sala da Comissão de Licitacão no ato da abertura dos envelopes, 
ou publicacao em órgão da imprensa oficial, ate as 12:00 horas do Ultimo dia Util que 
anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Pro posta e Documentacao. 

7.4.1 - Serão aceitas somente cópias legiveis; 

7.4.2 - Não serâo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver düvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relação a documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, 
a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que 
apresente aguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias ütes, 
corn termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual 
perlodo, a critério da Administraçäo PUblica, através da Pregoeira, para a regularizaçâo da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissâo de eventuais certidôes 
negativas ou positivas corn efeito de certidão negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Complementar 
Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A não-regularização da documentaçäo, no prazo concedido, irnplicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuizo das sançSes previstas no art. 81 da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo facultado a Administraçao convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2 0  do all. 
43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006). 

7.6 - ApOs examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 
habilitaçao das licitantes, mediante confronto corn as condiçöes deste Edital, serão 
desqualificados e não aceitos aqueles que nâo atenderern as exigências aqui estabelecidas. 

7.7 - Quando todas as licitantes forern inabilitadas, A Pregoeira poderá fixar-Ines 
o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentaçäo de novos documentos escoimados das 
causas referidas no ato inabilitatório. 

7.7.1 - Serâo exigidos para reapresentacão apenas os documentos 
desqualificados e não aceitos; 

7.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 
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7.8 - Se o licitante desatender as exigências habilitatôria, a Pregoeira examinará 
a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificacao da 
habilitaçâo do licitante, na ordem de cassificacao, e assim sucessivamente ate a apuracao 
de uma proposta que atenda as instruçöes, sendo a respectivo licitante declarado o 
vencedor e a ele adjudicado a objeto do certame. 

8— DO RECURSO E DA IMPuGNAcA0 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias üteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes e da sessão de processamento do Pregão, solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar a presente Edital, sob pena de decadência de 
faz6-lo administrativamente. 

8.2 - A peticâo deverá ser dirigida a pregoeira, devendo a mesma decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submeté-la a 
Assessoria JurIdica para anábise e parecer; 

8.3 - Acoihida a impugnação ao ato convocatOrio, ou näo sendo possIveb a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a reatização deste Pregao, será 
designada nova data para realizaçâo do certame, corn a devida publicidade, inclusive das 
alteraçães, se houverem. 

8.4 - Manifestaçào da intenção de interpor recurso, pleiteada pela bicitante 
deverá ser feita a pregoeira imediatamente apOs a declaraçâo do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habibitaçäo ou inabilitaçào da bicitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A bicitante na sua manifestação expbicitará, necessariamente, a motivação 
consistente que será liminarmente avabiada pela Pregoeira, a qua[ decidirá peba sua 
aceitação ou nâo. 

8.6 - A falta de rnanifestaçâo imediata e motivada da intenção de interpor 
recurso pela bicitante, impbicará na decadência desse direito, podendo A Pregoeira adjudicar 
o objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido o recurso, a licitante terá a prazo de 03 (três) dias üteis pars a 
apresentaçâo das razöes recursais escritas, dirigidas a pregoeira, e estará disponIvel cas 
demais licitantes classificadas, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazöes 
em ate 03 (três) dias üteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-Ihes 
assegurada vista imediata em cartôrio dos autos do Pregão. 

8.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s), ficarão intimadas a 
faz6-lo desde a reuniâo de realização do Pregão. 
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8.9 - Uma vez tempestivo, a Pregoeira receberâ o recurso, declarando o seu 
efeito suspensivo, e encaminhará a Assessoria JurIdica para análise e parecer, sendo a 
decisão proferida pela autoridade competente responsável pela homologacão da licitaçâo. 

8.10 - 0 provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente 
implica tao somente a invalidacäo daqueles atos que nâo sejam passiveis de 
aproveitamento. 

8.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão a licitante 
vencedora, e em consequencia homologar o procedimento licitatOrio. 

8.12 - Não serão conhecidas as impugnacöes e os recursos apresentados fora 
do prazo legal elou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nâo 
identificado no processo para responder pelo proponente. 

9— DA c0NTRATAcA0 

9.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente corn a licitante vencedora 
corn base nos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
n° 3.555/2000, Decreto n° 5.450/2005, Lei Complernentar n° 123/06, alterada pela Lei 
Complernentar 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, apOs regular convocação do MunicIpio de Redenção do Gurgueia - P1, 
podendo ser prorrogado urna Unica vez por igual periodo, quando solicitado pela parte, 
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidarnente aceito pelo 
CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) nâo assinar(em) a(s) 
contrato(s) no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Redenção do 
Gurguéia - P1, convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para 
faze-lo em igual prazo e nas mesmas condiçöes da proposta vencedora, inclusive quanto 
aos preços, ou revogar a licitação. 

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

10—Do PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, após a verificação do fornecimento, efetuará o pagamento a 
contratada, ate o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do fornecimento, crédito em conta da 
Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, devendo a respectiva fatura 
discriminativa ser entregue a Prefeitura ate o Ultimo dia ütil de cada més, prorrogando-se a 
data de pagamento, sem onus ou acréscimos, na mesma proporcão de eventual atraso 
ocorrido na entrega da fatura; 

10.1.1 - A fatura deverá conter todos os materiais adquiridos; 
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10.1.2 - Eventuals diferenças, relativas aos fomecimentos dos materials serão 
acertadas na fatura correspondente ao més seguinte; 

10.1.3 - Nenhum pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigaçöes, nem implicará em aceitação definitiva dos materials; 

10.2 - 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar as valores 
correspondentes a multas ou indenizacoes devidas pela Contratada, nos termos deste 
Pregäo. 

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

10.4 - Na hipOtese de devolucao, a Nota Fiscal será considerada coma ião 
apresentada, para fins de atendimento das condicoes contratuals. 

10.5 - 0 Contratante não pagara, sem que tenha autorizado prévia e 
formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, 
sejam ou nâo instituicoes financeiras. 

11 - DO RECEBIMENTO 

11.1 - Os bens serâo fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimenta as requisiçôes periódicas escritas expedidas 
pelo Setor competente e assinadas pelo responsável; 

11.2 - As requisiçöes deverão conter a identificaçâo da unidade requisitante, 
indicação expressa do nUmero do contrato, do nümero desta Iicitação, do nümero do 
processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e 
horários; 

11.3 - As requisicoes serão expedidas par quaisquer meios de comunicação que 
possibilitem a comprovação do respectivo recebimento par parte da Contratada, inclusive 
fac-simile e correio eletrônica. 

11.4 - Os bens deverao ser entregues a partir do recebimento da respectiva 
requisicao. 

11.5 - Sem prejuizo de haver reduçâo ou ampliação da quantidade contratada, 
dentro dos limites legais, a criteria do Contratante, estima-se em 10 (dez) meses contados 
da data da assinatura do contrato, a prazo para entrega total do objeto licitado; 

11.6 - Correrâo par conta da contratada todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
própria aquisição dos materials; 

. 
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11.7 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá coiher no comprovante 

respectivo a data, o norne, o cargo, a assinatura e o nümero do Registro Geral (RG), emitido 
pela Secretaria de Segurança PUblica, do servidor do Contratante responsável pelo 
recebimento; 

11.8 - A Contratada, caso tenha sua empresa fora do municIpio de Redenção do 
Gurgueia, Cornprorneter-se-á entregar em tempo hábil as materiais na sede do rnunicIpio, 
atendendo as necessidades da Prefeitura, cumprindo fielmente o objeto deste contrato; 

11.9 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposiçôes da Lei Federal n° 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor; - 

11.10 - 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 a 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a tItulo de multa de mora, por 
dia de atraso injustificado no fornecimentà do objeto deste Pregão, ate o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condicães avençadas, e dernais condicöes resultantes 
deste Pregao, o 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 
inexecução total, recoihida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação 
oficial; 

2.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Administração PUblica 
Municipal, Estadual e Federal, par prazo nâo superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7 0  da 
Lei Federal n° 10.520/02, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarern as motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação 
perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar documentaçäo falsa, ou ainda ensejar injustificadarnente o 
retardamento da realizaçâo do certame; 

b) Nâo mantiver a proposta; 

c) Comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa do atendimento das 
condiçôes de habilitação ou cometer fraude fiscal; 
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d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 0 
contrato, falhar ou fraudar sua execuçâo. 

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

13— DA DOTAçAO OR(;AMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contrataçào que 
se seguirem a Iicitaçäo correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Proprios, 
ICMS e outros, dotação orçamentária; 04.122.0005.2040.0000 - Manutencão dos Servi(;os 
de Administracao Geral; 15.451.0040.2320.0000 - Manutenção da Secretaria de Obras e 
Urbanismo - 25.752.0065.2590.0000 - Manutencäo de Redes de Energia Elétrica; atividade 
- 3.3.90.30 - Material de Consurno. 

14— DAS DISPOsIcOES FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia - P1, responsável pelo 
presente Pregão reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razôes de 
interesse püblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento, de ofIcio ou por provocacao de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condiçoes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de 
propostas, na forma da legislacao, salvo quando a alteraçâo nao afetar a formulaçâo das 
ofertas; 

c) Adiar o recebirnento das propostas, divulgando, mediante aviso pUblico, a 
nova data. 

14.2 - A contagern 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, não sendo computados, para esse firn, os feriados. 

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

14.4 —A Pregoeira resolverá os casos ornissos corn base na Iegislação vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada 
pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitantes. 
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14.5 - As informacoes inerentes a este Pregao poderão S 

er obtidas, pelos interessados, junto a CPL, estando disponivel para atendimento 
de Segunda a Sexta-feira, das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, S/n0, Bairro 
Planaltina, em Redencäo do Gurguéia - Pt, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Redençao do Gurgueia - Pt, para dinmir 
qualquer controvérsia resuttante desta licitaçao, corn exclusão de quatquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

14.7 - Integram o presente Editat, independentemente de qualquer transcrição, 
todos os anexos e documentos que compöem o presente pregao: 

Redenção do Gurguéia - Pt, 27 de abril de 2017. 

Eliane Bor ardoso 
Pregoeira 

Visto: 

o ,Yo e Sna Santos 
/Pre eito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 045/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 010/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referéncia tern par objeto a aquisicao de materiais 
elétricos para iluminacao pUbica de Redençao do Gurgueia - P, conforme 
descricOes em anexos, em conformidade corn as condicoes estabelecidas no 
presente Termo de Referência. 

DA JUSTIFICATIVA 

As aquisiçoes se justificam devido a grande necessidade de rnanutençao na 
iluminaçao da cidade e dos prédios pUblicos municipais, através de constantes e 
eficientes rnanutencOes da estrutura das instalacOes e de trabaiho como urn todo, 
evitando-se parada repentina das atividades dos setores e melhorando o 
desempenho dos mesmos. 

Constanternente a rnunicIpio precisa realizar rnanutencao na rede de 
eletricidade püblica, nas ruas e nas avenidas, portanto torna-se irnprescindIvel a 
aquisição destes materiais, visando manter as boas condicaes quanto a iluminação 
püblica para as moradores deste rnunicipio. 

DAS ESPECIFICAcOES TECNICAS 

Em conformidade corn as quantidades e especificaçoes do ANEXO I. 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificacao de bens comuns, 
nos termos da Lei no 10.520, de 2002, do Decreto no 3.555, de 2000, e do Decreto 
5.450, de 2005. 

A contratada deverá apresentar certificado de garantia d fEbricante cor'a 
defeito de fabricaçao, quando couber, para produtos descritos neste Termo cle 
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A entrega das lâmpadas deverão ter garantia minima de 01 (urn) ano. 

Os produtos a serern fornecidos deverão se de 1a  Linha, e de fabricacao 
nacional. 

Os materiais deverao ser entrega nas ernbalagens corn a selo de certificacao 
e terern sido testados pelo INMETRO, a Selo Procel de economia de energia 
(quando houver), de forma a atestar a qualidade e a nivel de seguranca do rnesrno e 
a indicacao da conversão da potência, no caso das lârnpadas fluorescentes. 

Os materiais devem ser entregue preferencialmente em embalagern individual, 
adequada, corn o menor volume possivel, que utilize materiais recicláveis, de forma 
a garantir a maxima protecao durante a transporte e armazenarnento. 

Sá serão aceitos as fornecimentos de materials que estiverern de acordo corn 
as especificaçoes exigidas, estando sua aceitacao condicionada a devida 
fiscalizacao dos agentes competentes. Não serão aceitos materials cujos precos 
unitárias excedam o valor media encontrado no mercado. Não serão aceios 
materials cujas condiçOes de armazenamento e transporte não sejam satisfatôrias. 

Os materials fornecidos deverao ser novos, de prirneiro usa, fabricados de 
acordo corn as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente 
aceitaçao no mercado. Bern coma, atender as caracteristicas e especificacoes 
contidas no Anexo I, deste, e, ainda, aquelas consignadas na proposta apresentada 
pelo licitante a ser contratado; 

Deverão ser entregues, acondicionados em suas embalagens originals, todas 
idênticas (mesrno que entregues em lotes diferentes), apropriadas para 
armazenamento, lacradas de forma tecnicamente correta, contendo no rnInimo as 
indicaçOes da rnarca, da procedência e do prazo de validade; 

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os rnateriais deverão ser 
substituidos, par conta e onus da CONTRATADA, em no maxima 05 (cinco) dias 
i:iteis, nao considerados coma prorrogaçao do prazo de entrega. Esse processo de 
verificaçao de compatibilidade será também aplicado aos materials encarninhados 
pela licitante em substituiçao, e somente após a cumprimento dessa etapa, será a 
objeto da licitacao definitivarnente recebido e aceito; 

0 prazo de entrega poderá ser prorrogada, uma Unica vez, caso sea 
protocolada pelo fornecedor a solicitacao, corn as devidas justificativas, em no 
maxima de 05 (cinco) dias. 

Durante a periodo de validade/garantia dos materials fornecidos ou, ainda, de 
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vigencia do respectivo contrato, o licitante contratado, independentemente do fato de 
ser ou näo fabricante dos referidos materials, obriga-se a efetuar a substituicao/troca 
de toda e qualquer unidade que vier a apresentar irregularidades, defeitos de 
fabricacao e/ou divergencia corn as especificacOes constantes da proposta 
apresentada; 

Os materials a serem entregues devero estar de acordo corn as normas 
técnicas pertinentes ao produto e atualmente em vigor no pals (por exemplo, 
Inmetro, Anvisa, n° do Registro no Ministério da Educaçao, Qulmico Responsável, no 
de telefone para atendimento ao consumidor, n° de telefone para emergencia, 
informacoes sobre aplicacao, uso, composicao, alertas, informaçao de que não 
contém CFC e que e inofensivo a camada de ozonio, etc.), principalmente para os 
materials que se enquadrar as exigencias de tais normas; 

DAS 0BRIGAçOES DA CONTRATADA 

Fornecer os materials conforme especificaçoes, marcas, validades e precos 
propostos na licitacao, e nas quantidades solicitadas pela Administracao. 

Substituir, no prazo máximo de 05 (cinco) dias Uteis, no prazo de garantia, 
qualquer produto defeituoso que houver fornecido. 

Observar o prazo máximo de entrega estabelecido no instrumento contratual. 
Ser responsável pelo transporte, carga e descarga dos materials e assegurar as 
garantias legais. 

Cornunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia - 
P1 a ocorrência de qualquer impedimento na entrega dos materiais, oficializando a 
comunicacao posteriormente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Permitir que a Prefeitura Municipal de Redencao do Gurguéia - P1 inspecione 
os materials objeto desta licitacao, no ato da entrega, ficando assegurado a 
Prefeitura Municipal o direito de aceitá-los ou não. 

Nao transferir a outrem os materials contratados, no todo ou em parte, sem 
previa anuência do CONTRATANTE. 

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as 
obrigacoes a serem assumidas todas as condicoes de habilitaçao e qualificacao 
exigidas no ato convocatôrio. 

Aceitar, nas mesmas condicOes contratuals os acréscimos ou supressOes que 
se fizerern necessários, ate o limite 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicialmente contratado. 
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Substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os materiais objeto do 

instrurnento contratual em que se verificarern fora especificado. 

Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e/ou 
quaisquer Onus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bern 
como pelo Onus decorrente do transporte, carga e descarga dos materiais. 

DAS OBRIGAcOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO 
GURGUEIA 

Oferecer todas as condicOes e informaçoes necessárias para que a 
CONTRATADA possa fornecer os materiais dentro das especificacOes exigidas 
neste Termo de Referenda; 

Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por melo de urn representante da 
Ad ministraçao especialmente designado para tanto; 

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

Indicar o local onde serão entregues os materials listados no Anexo. 

Efetuar os pagarnentos a Contratada, conforme as condicOes estabelecidas 
neste Termo de Referência. 

Notificar a Contratada, através da Secretaria Municipal de Administracao, 
fixando-lhes prazos para substituicao dos materiais fornecidos corn irreg ularidades. 

Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, 
suspensao de fornecimento ou sustacao de pagarnentos, todas as vezes que forem 
comprovadas, pela Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigencias 
deste Termo de Referenda. 

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

DA ENTREGA DOS MATERIAlS 

Os materials deverao ser entregues a medida que a Prefeitura for solicitando 
através de Ordem de Compra, e deverá, para cada caso, ter urn prazo máxirno de 05 
(cinco) dias entre a cornpra e a entrega. 

,4<--  
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A eventual reprovaçao dos materials, nao implicará em alteracao do prazo, 

nern eximirá a Contratada da aplicacao das mu Itas contratuals. 

Ocorrendo eventuals impedimentos no fornecimento dos materiais objeto 
deste Termo de Referência, e desde que inviabilize a entrega no prazo contratual, 
aplicar-se-á o Paragrafo Primeiro do Art. 57 da Lei Federal N.° 8.666/93. 

Independentemente da aceitacao, a Contratada garantirá a qualidade dos 
materiais pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará 
obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura, sede de 
Redencao do Gurgueia - P1, localizado a Rua do Ferreiro, S/n0, Bairro Planaltina, em 
dia ütil, no horário de 07:30 as 13:30 horas, em perfeita condiçao de servir ao uso a 
que se destina e sem qualquer Onus para a empresa contratante. 

DO TRANSPORTE 

A Contratada, além de arcar corn os custos de transporte dos materiais ate o 
local de entrega, e responsável pela descarga, ainda que seja feita corn o auxIlio de 
pessoas ou equipamentos da Prefeitura Municipal de Redencao do Gurgueia - P1. 

A Contratada é responsável pelo seguro dos materiais objeto deste Terrno de 
Referenda ate o almoxarifado de destino. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar apôs o adimplernento da obrigacao a Nota 
Fiscal, que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discrirninativa ou recibo. 

A Contratante não efetivará o pagamento se no ato do recebimento ficar 
comprovada a entrega de materials diferentes das especificaçOes e quantidades 
constantes na nota; 

Na hipOtese do documento de cobranca apresentar erro em quaisquer de seus 
itens, a Prefeitura Municipal se reserva o direito de efetuar o pagamento, ate 30 
(trinta) dias apOs a apresentacao do novo documento 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 
não se responsabilizará porjuros ou encargos resultantes da operacao de cobranca. 
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0 pagamento poderá ser efetuado, ainda, se a Contratada preferir, através de 
cheque nominal ao fornecedor. e será emitido através da Tesouraria da Prefeitura 
Municipal. 

0 prazo de pagamento da fatura será de ate 15 (quinze) dias corridos, 
contados a partir da entrega dos rnateriais, no Almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Administracao de Redençao do Gurgueia - P1. 

DA RESCISAO 

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

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

FUNDAMENTO LEGAL 

A contrataçao, objeto deste Termo de Referenda, deveré ocorrer por 
intermédio de Pregao, cujo tipo presencial ou eletrônico será devidamente justificado 
pela Pregocira designado para a certame. Ademais tern amparo legal, integralmente, 
nas Leis Federais n° 10.520/2002 e n° 8.666/1 993, Lei Complementar n° 123/2006 e 
demais Iegislaçoes aplicáveis a este evento e nas condiçOes e exigências descritas 
no Edital e nas dernais prescriçOes legais aplicáveis as assunto. 

No Certame, adotar-se-á o beneficio Tipo I e Ill corn itens exclusivos de ate R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de 25% exclusivas para participacao de MPE. 
Essa condiçao de disputa está identificada no anexo I - Termo de Referenda. Esta 
exigência se fundamenta no artigo 48. inciso I e Ill da Lei Complementar n° 
123/2006, desde que haja, no mInimo, 03 (trés) fornecedores competitivos 
encuadrados corno rnicroempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local 
ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento 
convocatôrio, nos termos do Art. 49, H, da Lei Complementar n° 123/06. 

DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orçamento está estimado em: 

MATERIAlS, no valor de R$ 235.371,76 (duzentos e trinta e cinco mil, 
trezentos e setenta e urn reals e setenta e seis centavos) (COTA PRINCIPAL 75% = 
R$ 176.528,82 (cento e setenta e seis mu, quinhentos e vinte e oito reals e oltenta e 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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dois centavos) + COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI = R$ 58.842,94 (cinquenta e 
oito mu, oitocentos e quarenta e dois reals e noventa e quatro centavos) 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisicao dos materiais objeto deste 
Termo de Referenda serão oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS e 
outros, dotacao orçamentária; 04.122.0005.2040.0000 - Manutencao dos Servicos 
de Administraçao Geral; 15.451.0040.2320.0000 - Manutençao da Secretaria de 
Obras e Urbanismo - 25.752.0065.2590.0000 - Manutencao de Redes de Energia 
Elétrica; Atividade - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Redençao do Gurgueia (Pa, 03 de marco de 2017. 

Cândido dLa Neto Soares 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

Aprovo o presente tfmoLd; rfprência. 

o JA'na  Santos 
,'Prefeito Municipal 

'1 
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ANEXOI 
LOTE I - COlA GLOBAL (100%) 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituldos par 100% (cern por cento) do 
quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pelo pregoeiro quando houver 
somente participantes MPE elou quando houver sornente empresas participantes que não 
se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. 

LOTE I- LISTA DOS MATERIAlS ELETRICOS 

ITEM PRODUTOS MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

MEDIO 

VALOR 
 

TOTAL 

1 

LAM PADA DE VAPOR METAL 250W E-40 HQI-T 

1 220V5000K 
und 600 47,04 28.224,00 

2 

LAM PADA DE VAPOR METAL 400W E-40 HQI-T 
220V 5000K 

und 300 51,77 15.529,50 

3 

LAM PADA DE VAPOR METAL 1000W E-40 HOl- 
TFLC  

und 100 136,72 13.672,00 

4 LAM PADA ESPIRAL 45W E-27 220V 6400K  und 400 37,86 15.144,00 

5 

REATOR P/ LAMPADA A VAPOR SODIO 250W-
RVSE-AFP EXT. 220V 

und 300 91,23 27.367,50 

6 

REATOR P/ LAMPADA A VAPOR SODIO 400W-
RVSE-AFP EXT. 220V 

und 152 129,62 19.702,24 

7 

REATOR P/ LAMPADA A VAPOR SODIO 1000W 
AFP EXT. 220V 

und 100 405,73 40.573,00 

8 LAMPADA 30W 4U 220V 6400K  und 400 21,02 8.406,67 

9 PROJETOR RETANGULAR 400W E-40  und 	32 55,69 1.782,08 

10 PROJETOR RETANGULAR HMI 1000W E-40 und 	20 150,49 3.009,73 

11 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32/36/40  uiid 	72 102,81 7.402,32 

12 LAM PADA DE LED 18W TUB-T8 6500K und 	200 32,501 6.500,00 

13 FITA ISOLANTE 19X20MTS TG  und 	52 5,50 286,00 

14 INTERRUPTOR ITS C PLACA 10A  und 	100 4,98 498,33 

15 TOMADA 10A P-BR  und 	100 7,81 780,75 

16 TOMADA DUPLA 10A P-BR  und 	100 13,93 1.392,75 

17 INTERRUPTOR 1TS+T P-BR 10A  und 	100 11,22 1.122,00 

18 INTERRUPTOR2TS1OA  und 	100 12,60 1.260,25 

19 CABO FLEX1VEL 2,5MM 750V  m 	2000 1,11 2.220,00 

20 CABOFLEX1VEL4MM75OV -  m 	2000 1,89 3.775,00 

21 CABO FLEX1VEL 6MM 750V  m 	2000 2,65 i 	5.305,00 

22 SOQUETE E-27 RABICHO  und 	600 2,35 1.410,00 

23 RELE FOTOELETRICO RFE-131 220V   und 	152 24,30 3.693,60 

24 BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V und 	152 11,60 1.763,20 

25 CABO PP FLEX1VEL2X2, 5MM AKV  m 	2000 3,43 6.865,00 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Plane/fma, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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26 1 DISJUNTOR MONOFASICO 10A SDD61C1O und I 	100 9,721 972,00 

27 DISJUNTOSR TRIFASICO 10A SDD63C20 und 100 57,21 5.720,50 

28 CAIXA 4X2 PASSAGEM RETANGULAR PLASTICA und 300 7,44 2.231,00 

29 

LUMINARIA CAPACETE LM-254/25 SEM VIDRO 
ABERTAE-27  

und 100 44,95 4.495,00 

30 

BRAVO 1M 25MM (SB-501) LUMINARIA 

CAPACETE 
und 100 21,28 2.128,33 

31 RECEPTACULO LOUA E-27 und 200 2,80 560,00 

32 PORTA LAM PADA E-40 PARALELO und 200 7,90 1.580,00 

TOTAL 1 	235.371,76 

Rua do Ferreiro, s1n, Bain Pianaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO I 
LOTE II- COTA PRINCIPAL (75%) 

"COlA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participaçao de todos os 
interessados, inclusive os que se enquadrem na condiçäo de "MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

LOTE II- LISTA DOS MATERIAlS ELETRICOS 

ITEM PRODUTOS MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

 UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 
LAM PADA DE VAPOR METAL 205W E-40 HQI-T 
220V 5000K 

und 450 47,04 21.168,00 

2 
LAM PADA DE VAPOR METAL 400W E-40 HQI-T 
220V 5000K 

und 225 51,77 11.647,13 

LAMPADA DE VAPOR METAL 1000W E-40 
HQI-T FLC 

und 75 136,72 10.254,00 

4 LAM PADA ESPIRAL 45W E-27 220V 6400K  und 300 37,86 11.358,00 
REATOR P1 LAMPADA A VAPOR SODIO 250W- 
RVSE-AFP EXT. 220V  

und 225 91,23 20.525,63 

6 
REATOR P/ LAM PADA A VAPOR SODIO 400W-
RVSE-AFP EXT. 220V 

und 114 129,62 14.776,68 

REATOR P/LAM PADA A VAPOR SODIO 1000W 
AFP EXT. 220V 

und 75 405,73 30.429,75  

8 LAM PADA 30W 4U 220V 6400K  und 300 21,02 1 	6.305,00 

9 PROJETOR RETANGULAR 400W E-40 und 24 55,69 1.336,56 

10 PROJETOR RETANGULAR HMI 1000W E-40 und 15 150,49 2.257,30 

11 LUMNARIA FLUORESCENTE 2X32/36/40  und 54 102,81 5.551,74 

12 LAM PADA DE LED 18W TUB-T8 6500K  urid 150 32,50 4.875,00 

13 FITA ISOLANTE 19X20MTSTG und 39 5,50 214,50 

14 INTERRUPTOR ITS CPLACA1OA und 75 4,98 373,75 

15 TOMADA 10A P-BR und 75 7,81 585,56 

16 TOMADA DUPLA 10A P-BR und 75 - 13,93 1.044,56 

17 INTERRUPTOR1TS+TP-BR1OA  und 75 11,22 841,50 

18 INTERRUPTOR 2TS 10A  und 75 12,60 945,19 

19 CABO FLEX1VEL 2,5MM 750V   m 1500 1,11 1.665,00 

20 CABO FLEX1VEL4MM 750V  m 1500 1,89 2.831,25 

21 CABO FLEX1VEL 6MM 750V  m 1500 2,65 3.978,75 

22 SOQ.UETE E-27 RABICHO und 450 2,35 1.057,50 

23 RELE FOTOELETRICO RFE-131 220V  und 114 24,30 2.770,20 

24 BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220V  und 114 11,60 1.322,40 

25 CABO PP FLEX1VEL 2X2, 5MM AKV  m 1500 3,43 5.148,75 

26 DISJUNTOR MONOFASICO 10A SDD61C10  und 75 9,72 729,00 

27 DISJUNTOSRTRIFASICO 10ASDD63C20  und 75 57,21 4.290,38 

28 CAIXA4X2 PASSAGEM RETANGULAR PLASTICA 1 und [225 7,44 1.673,25 
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LUMINARIA CAPACETE LM-254/25 SEM VIDRO 
29 und 75 44,95 3.371,25 

ABERTA E-27 

BRAVO 	1M 	25MM 	(SB-501) 	LUMINARIA 
30 und 75 21,28 1.596,25 

CAPACETE  

31 RECEPTACULO LOUA E-27  und 150 2,80 420,00 

32 PORTA LAMPADA E-40 PARALELO und 150 7,90 1.185,00 

TOTAL GERAL F  176.528,82 

Rua do Ferreiro. s/n. Beirro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO I 
LOTE III - COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituldos por ate 25% (vinte e cinco 
por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participacâo exciusiva de "WE", 
sem prejuIzo de sua participacào nos totes da cota principal, e que atuem no ramo de atividade 
referente ao objeto licitado, conforme determina o artigo 48 da Lei Complementar n o  123/2006, 
Alterada pela Lei Complementar n o  147/2014. 

LOTE III- LISTA DOS MATERIAlS ELETRICOS 

ITEM PRODUTOS MARCA UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
 

TOTAL 

1 
LAMPADA DE VAPOR METAL 205W E-40 HQI- 

T_220V_5000K  
und 150 47,04 7.056,00 

2 
LAM PADA DE VAPOR METAL 400W E-40 HQI- 

T_220V_5000K  
und 75 51,77 3.882,38 

LAMPADA DE VAPOR METAL 1000W E-40 
H QI-TFLC 

und 25 136,72 3.418,00 

4 LAMPADA ESPIRAL 45W E-27 220V 6400K  und 100 37,86 3.786,00 

REATOR P/ LAMPADA A VAPOR SODIO 250W- 
RVSE-AFP_  EXT. 

und 
_220V  

75 91,23 6.841,88 

6 
REATOR P1 LAMPADA A VAPOR SODIO 400W- 

RVSE -AFP_  EXT. 
und 

_220V  
38 129,62 4.925,56 

7 
REATORP/LAMPADAA VAPOR SODIO 

1000W AFP_  EXT. 
und 

_220V  
25 405,73 10.143,25 

8 LAMPADA3OW4U22OV6400K  und 100 21,02 2.101,67 

9 PROJ ETOR RETANGULAR 400W E-40  und 8 55,69 445,52 

10 PROJETOR RETANGULAR HMI 1000W E-40 und 5 150,49 752,43 

11 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32/36/40  und 18 102,81 1.850,58 

12 LAM PADA DE LED 18W TUB-T8 6500K und 50 32,50 1.625,00 

13 FITA ISOLANTE 19X20MTS TG und 13 5,50 71,50 

14 INTERRUPTOR1TSCPLACA1OA  und 25 4,98 124,58 

15 TOMADA bA P-BR   und 
251 

7,81 195,19 

16 TOMADA DUPLA 10A P-BR und 25 13,93 348,19 

17 INTERRUPTOR 1TS+T P-BR 10A und 25 11,22 280,50 

18 INTERRUPTOR 2TS 10A  und 25 12,60 315,06 

19 CABO FLEX1VEL2,5MM 750V m 500 1,11 555,00 

20  CABO FLEX1VEL4MM 750V  m 	1500 1,89 943,75 

21 CABO FLEX1VEL 6M 	750V  m 500 2,65 1.326,25 

22 SOQUETE E-27 RABICHO  und 150 2,35 352,50 

23 RELE FOTOELETRICO RFE-131 220V und 38 24,30 923,40 

24 BASE PARARELEFOTOELETRICO22OV  und 38 11,60 440,80 

25 CABO PP FLEX1VEL 2X2, 5MM AKV m 500 _3,43 1.716,25 

26 DISJUNTOR MONOFASICO bOA SDD61C1O  und 25 9,72 243,00 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planalna, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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27 DISJUNTOSR TRIFASICO WA SDD63C20 und 25 57,21 1.430,13 

28 
CAIXA 4X2 PASSAGEM RETANGULAR 

und 75 7,44 557,75 
PLASTICA  

LUMINARIA CAPACETE LM-254/25 SEM 
und 25 44,95 1.123,75 

VIDRO_ABERTA_E -27  
BRAVO 1M 25MM (SB-501) LUMINARIA 

und 25 21,28 532,08 
CAPACETE  

31 RECEPTACULO LOUA E-27 und 50 2,80 140,00 

32 PORTA LAMPADA E-40 PARALELO und 50 7,90 395,00 

TOTAL GERAL   58.842,94 

-"/~ 41  
Rua do Ferreiro, s/n, Bairco Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 045/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 01012017 
TWO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 	 - 

ANEXO II— FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 
~. 	CPL 

A Prefeitura Municipal de Redençâo do Gurgueia 
Sala da Comissão Permanente de Licitacão 
Pregao Presencial n°. .j2017. 
Redencão do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

Apôs exames dos documentos de licitaçao na modalidade Pregão Presencial sob o no 
/2017, propomos realizar o fornecirnento constantes da nossa Proposta, pelo valor total de 

_(valor total da proposta em cifras e por extenso) -, conforme Orçarnento descrirninado em 
anexo. 

ITEM I 	PRODUTOS 	MARCA I 	UNID. VALOR UNIT. I VALOR TOTAL 
1 jxxxxxx 	 xxx I 	xx I 	XXI xx 

Valor unitário do item: 	OOOOOOO(X) 
Valor total do item: 	000O0(X) 

Valor global da proposta (X)O(XXX) 

Informamos que Os precos ofertados são firmes e irreajustáveis durante 0 prazo e 
validade desta proposta. Estão inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas 
diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferencas que porventura venham a 
ocorrer, resultantes de ornissão ou incorrecão na cotação da proposta. 

Prazo de Execucão do objeto .............
(.......) 

dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	, Ag: 	Banco: 

Declaramos, caso sejarnos vencedores da licitação, executaremos 0 fornecimento de 
acordo corn as especificacoes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos precos 
unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Comprorneterno-nos em rnanter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos 
da Licitaçao 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 Expedidor) 
Cargo /Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 	Ale 
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ANEXO Ill - DECLARAçAO DE HABILITAçAO 

(Nome da Empresa) 	CNPJ/MF no________ 	situada 
(endereco completo)  DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do 
Inciso VII, art. 4 0  da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente Ds requisitos da 
habilitação exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL NO 010/2017, autorizado pelo 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 045/2017. 

Por ser expressa manifestaçao da verdade, firmo o presente. 

Local e Data 

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

Rua do Ferreiro. s/n. Bairro Plariaitina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04512017 	 /()' 
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ANEXO IV - DEcLARAçA0 DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penaUdades cabIves, a inexistência de fatos que impeca a 
nossa empresa de participar de licitaçöes pUblicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitacão, na forma determinada no § 20, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Name e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Função 

Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 045/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 010/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO V - DEcLARAçA0 NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
CONSTITuIcAO FEDERAL 

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

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e do 
CPF/MF 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 09.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçao de aprendiz 0. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funcão 

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Rue do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNICIPIO DE REDEN(;A0 DO GURGUEIA - Pt, pessoa jurIdica de direito 
püblico interno, corn sede na ______ n° ____, Bairro , em Redenção do Gurgueia - 
P1, inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG n°_________________ 
SSPI 	e CPF n° , residente e domiciliado na Rua 

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

doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cl sob o RG 

n° , expedida pela SSP/, e inscrito no CPF 
n° , residente e domiciliado na Rua  
N°, Bairro  na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebracao foi autorizada pelo despacho 
de hornologacao do processo de PREGAO PRESENCIAL NO 010/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto n° 3.555/2000, Decreto no 5.450/2035, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposiçOes da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteraçöes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais normas regularnentares 
aplicáveis a especie, atendidas as cláusulas e condiçöes que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1.1 	Constitui objeto da presente licitação a contratacao de empresa para fornecimentc ae 
rnateriais elétricos para ilurninação püblica, conforme descriçöes no anexo I. 

1.2 	Os materiais, adquiridos deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Adrninistração de Redençâo do Gurguéia, corn todos os onus decorrentes da 
fornecedora. 

1.3 	Para todos as efeitos legais, para melhor caracterizacào dos fornecirnentos, bern 
assim para definir procedirnentos e normas decorrentes das obrigacöes ora contraidas, 
integrarn este Contrato, coma se nele estivessem transcritos, corn todos os seus Anexos, 
que o encorparn, alérn dos seguintes documentos: 

a) Processo Administrativo NO _12017, Edital Pregao presencial n°. _/2017. 
b) Proposta da Contratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
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DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO 

	

2.1 	Pelos rnateriais, objeto deste contrato, a Prefeitura 
Gurguéia pagará a CONTRATADA o valor total de R$ 
fixo e irreajustável 

	

2.2 	0 pagamento será efetuado em parcelas, em ate 30 (trinta) dias üteis, contados 
da data de entrega dos mesmos, acompanhados da nota fiscal/fatura pertinente, mediante 
cheque, em espécie ou depOsito, após verificaçao, quanto ao cumprimento das obrigacöes 
contratuais. 

	

2.3 	Incluem-se no preço ajustado no presente Contrato, todas as despesas 
verificadas para o fornecimento contratado, inclusive transporte; obrigacães tributárias, 
trabalhistas, prêmio de seguro, acidentes do trabalho, parafiscais, infortunisticas, fiscais, 
e.t.c., e outras necessárias ao fiel cumprirnento das obrigaçaes assumidas. 

	

2.4 	Fica facultada a Prefeitura a retenção no pagarnento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados 
pela fiscalização e cobrados dessa empresa. 

PARAGRAFO UNICO - Nenhurn pagamento isentará a contratada das suas 
responsabilidades e obrigaçöes, nern implicará em aceitaçäo definftiva dos materiais. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO DE ENTREGA 

	

3.1 	0 contrato terá a duraçâo de ____ (_) meses, contados de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por igual periodo ou inferior mediante aditivo de comum acordo 
entre as partes. 

	

3.2 	Os materials serâo entregues parceladamente, conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Administração. 

	

3.3 	Ocorrendo qualquer divergéncia entre os materials especificado na licitação e o 
entregue, será exigida a sua imediata substituição corn todos os onus decorrentes da 
retirada e substituição de inteira responsabilidade da contratada. 

CLAUSULA QUARTA 
DA GARANTIA DOS MATERIAlS FORNECIDO 

	

4.1 	A garantia, de no minimo 06 (seis) meses de validade, será dada pela 
CONTRATADA, a qua[ deverá constar nos invólucros dos materials, e a CONTRATADA 
deverá substituir todos os que tiverem em desacordo, por sua conta, e sem onus para a 
Prefeitura como tarnbém aqueles que se apresentar(em) vencidos durante o perlodo de 
validade. 

	

4.2 	Urna vez identificados os materiais vencidos, será concedido urn prazo de ate 48 
(quarenta e olto) horas para sua substituiçâo. 
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CLAUSULAQUINTA 
DOS RECUROS 0RçAMENTARI0s 

5.1 	As despesas decorrentes da contratação correrão a conta de recursos do 
FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS e outros, dotaçäo orçamentária; 04.122.0005.2040.0000 
- Manutenção dos Serviços de Administracao Geral; 15.451.0040.2320.0000 - Manutençâo 
da Secretaria de Obras e Urbanismo - 25.752.0065.2590.0000 - Manutencão de Redes de 
Energia Elétrica; Atividade - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAçOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

	

6.1 	Executar o fornecimento dos rnateriais nos prazos estabelecidos pela Prefeitura. 

	

6.2 	Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura cujas reclamaçöes 
se obrigam a atender prontamente. 

	

6.3 	Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo- 
Ihe, integralmente, Os OnUS decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da 
que será exercida pela Prefeitura. 

	

6.4 	Responder perante a Prefeitura por qualquer tipo de autuacão ou acão que 
venha a sofrer em decorréncia do fornecimento contratado. 

	

6.5 	Assumir inteira e total responsabilidade na hipOtese de não serem executados os 
fornecimentos contratados, bern como pOr eventuais atrasos, prejuizos perdas e danos de 
qualquer natureza, exceto quando decorrentes de vIcio intrInseco da coisa, ma qualidade ou 
mau condicionamento, ato de autoridade püblica, guerra, revoluçOes, atos de sabotagem de 
guerrilhas, furacOes, tremores de terra, inundaçaes ou quaisquer outros fenômenos ou 
convulsOes da natureza, considerados pOr lei como exciudentes da responsabilidade civil, e, 
consequentemente, suficientes para impedir o fiel cumprimento deste contrato. 

	

6.6 	Executar os fornecimentos dentro dos prazos estabelecidos pela Prefeitura, 
através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitados, obrigando-se a indenizar a 
Prefeitura, rnesmo em caso de ausênia ou omissão de fiscalizacão, pOr quaisquer danos 
causados durante o fornecimento, quer sejam eles praticados pOr empregados, prepostos 
ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá aos danos causados a terceiro 
durante a execuçao dos fornecimentos 

	

6.7 	Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer avarias, 
quando da execução dos fornecimentos, adotando providências urgentes e imediatas para 
que os defeitos apresentados sejam sanados tempestivamente para que nâo sofra solucão 
de descontinuidade dos fornecimento objeto deste contrato. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS 0BRIGAcOEs DA PREFEITURA 

	

7.1 	Indicar o local onde seräo entregues os materiais listados no Anexo. 

T.   
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7.2 	Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do 
fornecimento. 

7.3 	Efetuar o pagamento devido nas condicoes estabelecidas neste contrato 

7.4 	Oferecer todas as condiçöes e informacoes necessárias para que a 
CONTRATADA possa fornecer os materiais dentro das especificaçoes exigidas. 

7.5 	Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por rneio de urn representante da 
Administração especialmente designado para tanto; 

7.6 	Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentação das Notas 
Fiscais. 

7.7 	Notificar a Contratada, através da Secretaria Municipal de Administraçào, 
fixando-Ihes prazos para substituição dos materials fornecidos corn irregularidades. 

7.8 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, rnultas, suspensão 
de fornecimento ou sustaçâo de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigências desta Termo de Referéncia. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS sANçOEs ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo näo cumprimento das obrigacöes assumidas, assegurada a ampla defesa, 
a licitante/contratada uicará sujeitas as seguintes penalidades, sem prejuizo das demais 
cominaçöes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertência. 

8.1.2 	Multa. 

8.1.3 	Suspensão temporária de participaçâo em Iicitação e impedimento de contr.tar 
corn a Prefeitura, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.1.4 	Declaracâo 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 fornecimento 
contratado. 

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

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobranca de multa, impostos ou outros encargos em 
decorrência do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no pagamento da 
fatura, se esta for apresentada após a sua aplicaçäo, ou ainda, cobrada diretamente da 
contratada. 
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PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaraçâo de inidoneidade será aplicada nos 
casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propósito de auferir vantagem ilIcita. 

8.2 	Pelo descumprimento do prazo de entrega dos materiais, objeto deste contrato, 
por culpa imputada a contratada, poderá ser aplicada a multa 0,3% (três décimos por cento), 
por dia de atraso, incidente sobre o valor do faturamento, a qual será cobrada em dobro a 
partir do 31 0  (trigésimo primeiro) dia, sem prejuizo de outras cominaçöes cabIveis. 

CLAUSULA NONA 
DAS M0DIFIcAcOEs 

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuais. os 
acréscimos ou supressöes que se fizerem necessária, ate o limite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 1 1' e 2° da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA lNExEcuçAo E RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecucäo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 

10.2 	Constituem motivos de rescisão deste contrato, independentemente de 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: 

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

10.2.2 	A transferência total ou parcial do contrato, sem préviO consentimento da 
prefeitura. 

10.2.3 	0 cometimento reiterado de atraso no fornecimento. 

10.2.4 	A decretação de falência ou insolvência civil da contratada. 

10.2.5 	A dissolucão da sociedade. 

10.2.6 	A alteracâo societária, do objeto social ou modificação da finalidade ou da 
estrutura da empresa que, a juizo da Prefeitura, prejudique a execução do contrato. 

10.2.7 	0 atraso injustificado no fornecimento e sem prévia comunicação a Prefeitura. 

10.2.8 	A lentidão no seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecirnento; 

10.2.9 	Razöes de interesse pUblico, de alta relevância 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. 
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10.2.10 	A supressâo, por parte da Administraçäo do fornecimento, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do lirnite permitido no parâgrafo primeiro do 
artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 	A suspensão de sua execuçâo, 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 ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizacöes e mobilizacOes e outras previstas, assegurada 
a contratada, nesses casos, a direito de optar pela suspensâo do cumprimento das 
obrigaçöes assumidas ate que seja normalizada a situação; 

10.2.12 	A ocorrência de caso fortuito ou de força major, regularniente comprovada, 
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 idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicará necessariamente na rescisão contratual, se o contrato já tiver sido 
assinado ou tiver sido emitido. 

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DO RECEBIMENTO 

11.1 	0 Recebimento definitivo se dará apOs a verificação do atendimento de todas as 
exigências, assim como da validade dos mesmos. 

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

12.1 	Correrão par conta exciusiva da Contratada todos as impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto desta contrataçao e todas as demais despesas que se 
façam necessárias ao perfeito fornecimento dos bens. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PREFEITURA 

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DlsPoslcOEs FINAlS 
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14.1 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á 0 dia de inicio 
e incluir-se-á o dia do vencimento. 

	

14.2 	Serão de exciusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contratação inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de 
Registro de TItulos e Documentos, se for o caso. 

	

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente 
licitação, para qualquer operaçâo firanceira, sem prévia e expressa autorizaçäo da 
CO NTRANTANTE. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

	

15.1 	Para diminuir as questöes oriundas desta Iicitação e do futuro contrato será 
competente a Seção judiciária da Comarca de Redençào do Gurguéia, Estado do Piaui 

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

Redençâo do Gurguéia - P1, ______ de 
	

de 2017. 

Prefeito Municipal 

Testemunhas: 

1  

CPF: 

2 
CPF: 

LICITANTE VENCEDORA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 045/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 010/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LA RAcA0—ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

_________(razão social da empresa) 	, inscrita no CNPJ sob o no 
estabelecida a Rua _______(endereco completo)______ por seu 

representante legal 0(a) senhor(a) 	Fortador(a) da Carteira de Identidade no 
e do CPF: _______ abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificacão como MPE, e que: 

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

2) Possui registro na Junta Comercia! ou CartOrio de Registro ou CCMEI indicando 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 é fornecedor Local/Regional de acordo corn o anexo IX do Edital no  
enquadrando-se como empresa Local/Regional, sediada a Rua 	no 
Bairro 	 , Cidade 	 . (este item somente deve fazer parte da 
dec/ara cáo se a MPE estiver na re/a çao do Anexo IX). 

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

(Local e Data) 

(nome e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04512017 	 rcpL 
PREGAO PRESENCIAL N o  010/2017 	 1' TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAçAO QUE NAO HA SCIOS, 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 DIREçAO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENçA0 DO 
GURGUEIA - PIAUi. 

A er.ipresa 

abxo 	assinado, 	Sr(a)  
estado civil: 
portador do RG n° 

CNPJ n C 

por intermédio do seu 

profissão: - 
CPF no  

situada na 
representante legal 

nacionalidace: 
natural de 

resident3 e 
domiciliado 	cidade:  
Estado: 	pals: 	 . CEP n° 	fone (DD)  
para fins de participaçao na PREGAO PRESENCIAL n°  tipo MENOR PREcO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sodas, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral cu 
P01 afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direçäo, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgàos do municipio de Redenção do Gurguéia - Pi, assim 
corno também, que não existe em seu quadro de empregados servidores pCiblicos da 
contratante exercendo funçöes de gerência, administracão ou tomada de decisão, na forma 
do art. 91 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOMEIRG/CPF 
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ANEXO IX - RELAçA0 DE MUNICIPIOS LOCAlS E REGIONAIS 

TerritOrio de Desenvolvimento da Chapada das Mangabeiras, compreendendo os 
municIpios: 

Alvorada do Gurguéia, Born Jesus, Colônia do Gurgueia, Cristino Castro, Curras, 
Eliseu Martins, Manoel EmIdio, Palmeira do Piaui, Santa Luz. Avelino Lopes, Curimatá, 
Julio Borges, Morro Cabeça no Tempo, Parnagua, Redencão do Gurguéia. Barreiras 
do Piaui, Corrente, Cristalãndia do Piaui, Gilbués, Monte Alegre do Piaui, Riacho Frio, 
Santa Filomena, São Gonçalo do Gurguéia, Sebastião Barros. 
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