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EDITAL 013/2017 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 005/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA–PI, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitações designada pela portaria n.º 014/2017 de 05 de janeiro de 

2017, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação na 

Modalidade pregão presencial com registro de preços Nº 004/2017, do Tipo menor preço por 

lote, conforme especificação e quantidades descritas na planilha orçamentária no anexo I, nos 

termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, o 

DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 e Decreto Municipal nº. 009/2017 de 

03 de março de 2017 e alterações posteriores e pelas condições estabelecidas neste Edital e 

seus ANEXOS. 

DATA DA ABERTURA: XX/XX/2017.  

HORÁRIO: XX:XX 

LOCAL: Sala de reunião da Prefeitura,  

ENDEREÇO: Pça. Nossa Sra. Aparecida, 34 - centro, BERTOLÍNIA – PI.  

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto: registro de preço para contratação futura de 

empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escola bem como 

atender as demandas das demais secretarias, conforme termo de referência anexo I e 

conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos. 

1.2. Para efeitos de registro de preços deverá ser cotado o valor unitário que a posterior 

será computada junto ao quantitativo estimado no Termo de Referência deste Edital 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR E DOS IMPEDIMENTOS PARA 

PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 

2.1.  Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade 

pertinente ao objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento 

constantes deste Edital. 

2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, 

Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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2.3. Estejam sob regime de concordata ou falência; 

2.4. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

2.5. Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

2.6. Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

2.7. Tenham funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador 

ou responsável técnico; 

2.8. Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

2.9. Empresas que se encontre em processo falência, concurso de credores, dissolução, 

liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no 

Estado, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e 

contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração. 

2.10. Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis 

técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, 

sejam funcionários, conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de 

cargos comissionados no Município de Bertolínia-PI. 

2.11. Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição. 

3.0. SÃO ANEXOS DESTE EDITAL: 

Anexo I – Termo de Referencia; 

Anexo II - Modelo de Credenciamento; 

Anexo III – Modelo de Declaração de que é ME ou EPP 

Anexo IV– Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação; 

Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de Fato Impeditivo legal para licitar; 

Anexo VI – Modelo de declaração de cumprimento ao art. 37, XXXIII da CF, sobre emprego 

de menores; 

Anexo VII – Modelo de Proposta; 

Anexo VIII – Minuta Contratual; 
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Anexo IX – Minuta da ATA de Registro de Preço; 

Anexo X – Recibo de Entrega de Edital; 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

O credenciamento é um dos pré-requisitos de participação do certame, devendo a 

documentação estar fora dos envelopes. 

4.1. Os representantes das empresas concorrentes deverão entregar ao presidente da 

CPL, antes da entrega dos envelopes: 

4.2. Cópia autenticada ou cópia acompanhada de original do Contrato Social com 

todos os seus aditivos. 

4.3. Declaração, em papel timbrado da empresa, dando ciência de que cumprem 

plenamente os requisitos de habilitação, anexo IV. 

4.4. Será exigida Procuração Particular com firma reconhecida (§2º do art. 654 do 

Código Civil) ou Procuração Pública, em nome do representante legal, dando 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes a este certame em nome da proponente Anexo II. 

4.5. Documento de identificação do representante com foto, a ausência deste deixará a 

empresa sem representante e por consequência não poderá participar por falta de 

representante. 

4.6. Cada proponente somente poderá ter um único representante. 

4.7. Se a empresa licitante se enquadrar nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 

como MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), 

deverá a mesma, no momento do credenciamento, apresentar uma declaração de 

(ME) e (EPP), ANEXO III, para efeito de aplicação do “direito de preferência 

previsto na citada norma”.  

4.8. A declaração de que trata o item anterior, para efeito de comprovação da condição 

MICROEMPRESA (ME) e EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), poderá ser 

substituído pela certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução 

Normativa do DNRC nº 103/2007, publicada no D.O.U. no dia 22/05/2007, a não 

apresentação desta declaração não desabilitará a empresa, mas esta não poderá 

usar as prerrogativas de ME ou EPP. 
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5. DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1.  As propostas deverão ser apresentadas em envelopes contendo os seguintes dizeres: 

Envelope – 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 004/2017 

PROPOSTA DE PREÇOS 

IDENTIFICAÇÃO E CNPJ DA PROPONENTE 

A ausência dos dizeres na parte externa não constituirá motivo para desclassificação 

da licitante, que deverá inserir as informações faltantes. Caso eventualmente ocorra à abertura 

do ENVELOPE “3” - HABILITAÇÃO antes dos ENVELOPES “1 e 2” - PROPOSTAS, por 

falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele novamente lacrado, sem 

análise de seu conteúdo, e rubricado o lacre por todos os presentes. 

5.2. Cada envelope deverá conter também o nome e o endereço do licitante. 

 – A proposta deverá atender as seguintes exigências: 

a) Ser datilografada, digitada ou impressa, escrita em português, datada, assinada e 

rubricadas em todas as folhas, não podendo conter emendas, rasuras, borrões ou 

entrelinhas não ressalvadas e entregas em 02 (duas) vias; 

b) Deverão conter o nome, endereço e telefone do licitante; 

c) Deverão conter as especificações constantes no anexo I; 

d) Ter prazo de validade não inferior a 60 dias, contados a partir da entrega da proposta; 

e) Marca de cada item cotado, que deverá ser mantido por toda a vigência da Ata sob pena 

de exclusão do SRP; 

f) Conter preços consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$). 

5.3. A proposta deverá ser entregue no local, dia e hora designados no preâmbulo deste 

convite e poderá conter proposta para todos os Itens e ou somente um Item, aonde prevalecerá 

o menor valor por item. 

5.4. Os preços devem ser acrescidos de todas as despesas, como impostos, tarifas, taxas, 

seguros, fretes e demais encargos, já deduzidos os abatimentos concedidos, devendo 

representar a retribuição integral pelo objeto desta licitação. 
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5.5. É vedado projetar quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionaria ou de 

recursos financeiros. 

5.6. Caso haja a necessidade de retificações depois da abertura da proposta, principalmente 

sendo erros de digitação, será considerado o menor valor na proposta, a não ser que seja 

solicitada a desistência do licitante do processo licitatório. 

5,7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamento a preços subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas 

ofertas dos demais licitantes. 

5.8. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 

processo, que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignarem preços 

excessivos ou manifestamente inexequíveis, preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios 

ou cotação de valor zero, como também aquelas em que constem valores incompatíveis com 

os de mercado; 

5.9. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde 

que o valor esteja explicitado de outra forma que não reste margem de dúvida para efeito de 

julgamento; 

5.10. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o 

preço por extenso; 

5.11. A falta da rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida pelo 

Representante Legal na sessão, desde que tenha poderes para este fim. 

6. DA FONTE DE RECURSOS 

FPM, ICMS ESTADUAL, IPVA ESTADUAL, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, 

AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%, FNDE / PNAE, F.M.S. – REPASSE, 

FUS EC/29 – ASPS 15%, FNS BLATB – ATENÇÃO BÁSICA, F.M.A.S. – REPASSE DA 

PREFEITURA, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS PBV III, FNAS IGDBF, FNAS IGD 

SUAS, H.M.R.M. – REPASSE DA PREFEITURA, H.M.R.M. – REPASSE DA SESAPI / 

GOVERNO DO ESTADO, F.M.S. – REPASSE DO FUNDO, FUS EC/29 – ASPS 15%. 

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Documentação exigida para habilitação poderá ser apresentada, em cópia legível ou 

conferida a vista do original, por qualquer dos membros da Comissão Pregões da 
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Prefeitura Municipal de BERTOLÍNIA, durante o processo e o envelope terá que 

conter os seguintes dizeres:  

Envelope – 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS xxx/2017 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA PROPONENTE 

7.2. No envelope de DOCUMENTAÇÃO os proponentes deverão apresentar a 

documentação em 01(uma) via, conforme abaixo relacionados: 

7.3. Documentos de Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de Identidade do(s) proprietário(s); 

b) Contrato social e último aditivo em vigor (caso seja sociedade comercial); 

c) Certificado de Registro Comercial (no caso de empresa individual) ou ato constitutivo; 

f) Alvará da Vigilância Sanitária. 

7.4. Documentos de Regularidade Fiscal. 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNPJ); 

b) Certidão Negativa de Débito com o INSS – CND; 

c) Prova de situação regular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou da 

sede do licitante (certidões da Dívida Ativa e Tributos);  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

g) Alvará de funcionamento de sede do licitante. 

7.5. Documentos de Comprovação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

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

b) Balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social; 

c) Capital Social com no mínimo 10% do valor total de cada lote da proposta da empresa 

participante, comprovado através do contrato social apresentado no dia da abertura do 

processo; 

7.6. Qualificação técnica: 
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6.6.1. Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica expedido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando 

aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto 

licitado, com 50% de execução para cada lote cotado, a ser comprovado por contratos 

ou faturas/notas, que deverá especificar o objeto entregue, forma e prazo de 

fornecimento/execução. 

7.7. Outros Documentos Obrigatórios: 

a) Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição 

Federal, que não mantém relação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 

(dezoito), anexo (anexo VI); 

b) Declaração de que não há fato impeditivo para habilitação (anexo V); 

c) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, (anexo IV); 

f) CRC – Certificado de Registro Cadastral emitido pela Comissão de Pregões da prefeitura 

municipal de BERTOLÍNIA - PI; 

7.8. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para 

habilitação relativa apenas à matriz. 

7.9. Os documentos deverão ser apresentados em cópia original da internet, em cópia 

autenticada em cartório, ou apresentar os originais para a Comissão fazer a 

competente verificação e autenticar. 

7.10. O Licitante que não satisfazer quaisquer umas das condições exigidas neste Edital 

ficará inabilitado para a fase seguinte. 

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

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro, a seu juízo, 

considerar o proponente inabilitado; 

7.12. As proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 

apresentação dos documentos para habilitação. 

8. DO REGISTRO DE PREÇOS  

8.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos com 

registro formal de preços relativos à aquisição de materiais e/ou equipamentos, bem 

como contratação futuras de serviços para Administração Pública. 
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8.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, 

com as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, 

especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 

contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas. 

8.3. A Administração Municipal é responsável pela condução do conjunto de 

procedimentos do presente certame licitatório, bem como pelo gerenciamento da 

futura Ata de Registro de Preços.  

8.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que 

participa da presente licitação especial com registro de Preços, bem como integre a 

futura Ata de Registro de Preços.  

8.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a própria Prefeitura Municipal de 

BERTOLÍNIA-PI. 

8.6. A Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses. 

8.7. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração Municipal a firmar 

as contratações que dele poderão advir; facultando-se a realização de procedimento 

específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à 

preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

8.8. Homologado o resultado da licitação, a Administração Municipal, respeitada a 

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará 

os licitantes vencedores para assinatura da ARP, a qual constitui compromisso formal 

de fornecimento nas condições estabelecidas; observados os requisitos de publicidade 

e economicidade.  

8.9. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para a assinatura da 

ARP, contado a partir da data da convocação. O aludido prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante durante o seu transcurso e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 

8.10. Se o licitante vencedor, convocado nos termos do item anterior, recusar-se a 

celebrar a ARP respectiva, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI, do artigo 4º, da Lei 

nº 10.520/02.  
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8.11. A recusa dos licitantes em atender às convocações de que tratam os itens 8.9 e 

8.10, desde que ocorram dentro do prazo de validade de suas propostas, sujeita-os às 

sanções administrativas inseridas na cláusula XIX, sem prejuízos das demais 

penalidades legalmente estabelecidas (Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002). 

8.12. A contratação junto ao fornecedor registrado, após informação emitida pela 

Comissão de Licitação, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, 

emissão de nota de empenho de despesa, ordem de compra, ou outro instrumento 

similar, conforme o caso. 

8.13. A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da 

Lei 8.666/93 c/c Decreto 3.931/2001.  

8.14. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas sem convocação, 

por parte desta Prefeitura, para assinatura da ARP, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) 

dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s). 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

9.1. Somente serão examinadas a PROPOSTA DE PREÇO contida no envelope 1; 

9.2. No julgamento da proposta será considerada vencedora a que apresentar MENOR 

PREÇO POR LOTE, podendo as empresas apresentarem propostas para todos ou 

somente um LOTE, conforme termo de referência no Anexo I; 

9.3. Será desclassificada a empresa que: 

a) Não atenda às exigências deste PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS; 

b) O valor mensal estiver em desacordo com valor anual. 

9. DO PROCEDIMENTO 

9.1. No dia, hora e local determinados no preâmbulo, na presença dos licitantes e 

demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão de Pregões receberá os 

envelopes contendo as PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 

9.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos envelopes, não será recebido 

nenhum documento ou proposta; 

9.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as PROPOSTAS; 
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9.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) Que apresentem preços baseados exclusivamente nas propostas dos demais 

licitantes; 

c) Propostas com preço inexequível, consideradas aquelas com preço 70% mais 

baixo que o valor orçado pela administração, ou com preço 50% mais baixo que a 

média de todas as propostas (art. 48, inc. II, § 1º, Lei nº 8.666/1993). 

9.5. A decisão sobre a CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS será comunicada na 

mesma sessão de abertura dos envelopes correspondentes, e se todas as licitantes 

desistir de eventuais recursos proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes de 

habilitação; 

9.6. Não havendo desistência de recorrer da decisão sobre a proposta, a Comissão 

manterá em seu poder as documentações de habilitação das licitantes com 

propostas desclassificadas, com os envelopes devidamente fechados e rubricados, 

até o término do período recursal de que trata a alínea “a”, inciso I, art.109, da Lei 

8.666/93; 

9.7. Não serão aceitas propostas abertas, ou em fac-símile; 

9.8. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o dia e hora da 

sessão específica para a abertura da documentação de habilitação; 

9.9. O envelope contendo a documentação de habilitação das licitantes 

desclassificadas será devolvido posteriormente, no final do evento licitatório, 

pessoalmente ou pelos correios, caso as firmas não estejam presentes; 

9.10. Ao proceder à abertura dos envelopes das propostas classificadas, todas as 

propostas deverão ser rubricadas pelos licitantes presentes e pela Comissão; 

9.11. Permitida subcontratação nas condições do Art. 72 da lei 8.666/93, devidamente 

formalizada; 

9.12. As empresas estarão obrigadas a cumprir somente as exigências de apresentação 

de documentos contidas neste edital. 

9.13. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada o lance ofertado. 
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9.14. As propostas apresentadas serão analisadas, desclassificando-se as que não 

atenderem às especificações, prazos e condições fixados no edita. 

9.15. Em seguida será identificada a proposta de menor preço cujo conteúdo atenda às 

especificações do edital. 

9.16. Serão Classificadas propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) 

da proposta de menor preço, e classificadas em ordem crescente. 

9.17. As propostas classificadas serão chamadas para a fase de lances, em ordem 

decrescente. 

9.18. Em caso de empate de propostas classificadas, todos os representantes serão 

convidados a participar dos lances verbais. 

9.19. O tempo para formulação de lances verbais, para determinação do valor entre 

lances e ainda para saneamento da documentação de habilitação, caso se aplique, 

é acordado entre os representantes e a Equipe de Pregão, por ocasião do início da 

fase de lances. 

9.20. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes selecionadas, 

individualmente, em ordem decrescente do valor da proposta, a apresentar lances 

verbais, que deverão ser inferiores à proposta de menor valor unitário, para o 

primeiro lance, e ao lance imediatamente anterior, para os demais, não serão 

considerados lances com valores irrisórios e somente poderá formular lances 

verbais o que inicialmente tiver apresentado proposta para o item em julgamento. 

9.21. A ausência de representante credenciado (que não tenha apresentado todos os 

documentos de credenciamento) ou a desistência em apresentar lance verbal, 

quando convocado, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e 

a manutenção do preço da proposta ou do último lance apresentado. 

9.22. Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação 

será efetuada por sorteio. 

9.23. Quando comparecer uma licitante ou houver apenas uma proposta válida, caberá a 

Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

9.24. O encerramento da fase competitiva dar-se-á quando, indagados, os representantes 

manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
9.25. Declarada encerrada a etapa de lances e estando classificado na ordem 

decrescente de valor, o Pregoeiro examina a aceitabilidade do preço obtido. 

9.26. Havendo propostas ou lances de uma ou mais Microempresas (ME) ou Empresas 

de Pequeno Porte (EPP) com valor até 5% (cinco por cento) superior ao da 

licitante de melhor oferta, não sendo esta ME ou EPP, a proposta de menor preço 

dentre as ME e EPP será considerada empatada com aquela, podendo o seu 

proponente apresentar proposta de preço inferior, e, não havendo o desempate, 

serão chamadas as demais ME ou EPP empatadas, na ordem de suas 

classificações, para o exercício do mesmo direito. 

9.27. O valor do lance de desempate deverá ser igual ou maior ao valor acordado como 

lance mínimo. 

9.28. Decorridos 05 (cinco) minutos da convocação inicial para que as MEs ou EPPs 

exerçam o direito de desempate, sem o exercício de tal direito pelas interessadas, 

ocorrerá a sua preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem 

classificada. 

9.29. Considerada aceitável a proposta de menor preço, é aberto o envelope de 

Habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 

atendimento das condições estabelecidas neste edital sendo-lhe facultado o 

saneamento da documentação na própria sessão. 

9.30. Caso sejam licitados mais de um item, a habilitação da licitante vencedora será 

feita ao final da etapa de lance de cada item ou lote. 

9.31. Constatado o atendimento das exigências de Habilitação e as fixadas no edital, à 

licitante será declarada vencedora. 

9.32. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

aceitável e que atenda ao edital, cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 

caso em que será declarada vencedora. 
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9.33. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, 

previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada como 

critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas e as 

empresas de pequeno porte.  

9.34. Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% 

(cinco por cento) à proposta de menor valor.  

9.35. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

9.35.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova 

proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que 

será declarada vencedora do certame; 

9.35.2. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma 

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de 

pequeno porte remanescentes. 

9.35.3. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as 

exigências de desempate será declarado vencedor o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor.  

9.35.4. O disposto no item 9.33, deste edital, não se aplica às hipóteses em que 

a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa.  

9.36. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 

prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação 

exigida para habilitação e os recursos interpostos.  

9.37. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto a 

Unidade de Licitações deste Município, conforme subitem 18.1 deste edita. 

10. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICIDADE. 



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, poderá adjudicar o 

objeto do certame ao autor do menor valor do item, encaminhando o processo 

para homologação Prefeito Municipal de BERTOLÍNIA-PI. 

10.2. Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos a 

Pregoeira, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da lavratura da ATA do 

pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-

razões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil subsequente 

ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos. 

10.2.1. Nessa hipótese, o Senhor Prefeito Municipal decidirá sobre os recursos, 

adjudicando o objeto do pregão presencial com registro de preços à licitante 

considerada vencedora e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

homologará o procedimento licitatório. 

10.3. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes ao mesmo, sujeitos à 

publicação, serão feitos no Diário Oficial dos Municípios. 

11. DO CONTRATO 

11.1. A melhor proposta terá seu preço registrado em seu valor. 

11.2. A Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI convocará a adjudicatária, para assinar o 

Contrato, cuja minuta integra este edital, sob pena de decair do direito a prestação 

do serviço, podendo, ainda, sujeitar-se às penalidades.  

11.2.1. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI. 

11.3. O Contratado não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual. 

11.4. Constituem motivos para a rescisão Contratual as situações referidas nos artigos 

77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.  

11.5. A contratação será celebrada com duração de 12 meses, contados da data da 

assinatura do termo de contrato. 
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11.6. Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminado da licitação qualquer 

licitante que tenha apresentado documentos ou declarações falsas, prejudicando o 

julgamento da licitação; 

11.7. A não assinatura do contrato, por qualquer motivo dentro do prazo previsto, 

implicará na eliminação do licitante vencedor, além das multas e sanções 

previstas na Lei 8.666/93, e a administração chamará o segundo colocado. 

12. DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

12.1. O licitante contratado deverá fornecer os serviços conforme previsto no anexo I, e 

de acordo com a necessidade da administração; 

12.2. O pagamento será efetuado mensalmente conforme apresentação de Nota Fiscal e 

emissão de recibo. 

13. DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Nota de Empenho a Prefeitura poderá, 

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

13.1. Advertência; 

13.2. Multa de 0,6% ao dia sobre o valor do(s) contrato (is) por dia de descumprimento 

de qualquer uma das cláusulas deste contrato; 

13.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 

subitem anterior; 

13.5. As sanções previstas nos subitens 13.1, 13.3 e 13.4, deste item, poderão ser 

aplicadas juntamente com o subitem 13.2, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

13.6. A sanção estabelecida no subitem 13.4, deste item, é de competência exclusiva do 

Prefeito Municipal de Bertolínia-PI, facultada a defesa do interessado no 
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respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 02 (anos) de sua aplicação. 

13.7. Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente 

descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será 

cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e 

cobrado judicialmente; 

13.8. A rescisão, obedecendo aos preceitos legais que incubem à contratante em 

conformidade com a lei 8.666/93. 

13.9. À licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar o 

Contrato/receber a Nota de Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação que lhe será encaminhada, caracterizando o 

descumprimento total da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração 

convidar a aceitar o Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem 

de classificação final, mantendo-se o prazo e as mesmas condições da vencedora. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Reserva-se à Prefeitura Municipal de BERTOLÍNIA-PI a faculdade de revogar ou 

anular a presente licitação, a seu exclusivo critério, bem como o direito de adiá-la 

ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura das propostas, descabendo 

em tais casos qualquer indenização aos licitantes. 

14.2. Se as datas previstas para realização desta licitação forem declaradas feriados ou 

ponto facultativo, e não havendo retificação de convocação, a mesma deverá ser 

realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 

estabelecidos, independentemente de qualquer comunicação aos interessados; 

14.3. Aplicam-se a este processo as disposições do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

suas alterações, da Lei Federal 10.520/2002, o DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE 

JANEIRO DE 2013 e Decreto Municipal nº. 009/2017 de 03 de março de 2017; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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14.4. Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Pregões, 

baseados nas normas jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos 

princípios gerais de Direito Público; 

14.5. As informações sobre o processo licitatório poderão ser fornecidas pela Comissão 

de Pregões, no horário comercial de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura 

Municipal de BERTOLÍNIA/PI. 

BERTOLÍNIA (PI), 05 de abril de 2017. 

 

 

 

Benilvan Ferreira de Sousa 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: LOTE I 

1.1. O presente termo de referência tem por objeto Registro de preço para contratação 

futura de empresa para fornecimento de gêneros alimentício para atender a 

demanda da Secretaria Municipal de Saúde, Administração, Cultura, Esportes e 

Assistência Social s, conforme termo de referência no anexo I. 

1.2. FINALIDADE: 

1.2.1. O fornecimento dos produtos do lote I se destina a atender as 

necessidades da secretaria de Saúde, de Assistência Social, de Administração 

como um todo, para atender as necessidades na realização de eventos pelas 

secretárias, como na alimentação de pacientes a serem internados no Hospital 

Municipal.  

1.3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

1.3.1. As estimativas, além de corresponderem à realidade do Município 

coadunam perfeitamente com a adoção do procedimento de registro de preços, que 

não obriga a administração da contratação total do registrado, e apenas o 

quantitativo real demandado durante o ano. Para atendimento do art. 22, § 4º do 

Decreto nº 7.892/2013 será registrado até 05 (cinco) vezes o quantitativo previsto 

abaixo. 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ASSIST. SOCIAL, CULTURA 

ESPORTES E SAÚDE 

Item Descrição do Produto Unid. Qtde 

1 Achocolatado pó 400g Lat 350 

2 Arroz tipo 1 KG 1600 

3 Açúcar cristal Kg 500 

4 Adoçante 100ml Unid. 200 

5 Água mineral 12x500ml Fd. 550 

6 Biscoito Cream Cracker 400g Pt. 750 

7 Biscoito Maria 400g Pt. 750 

8 Biscoito maisena 400g Pt. 750 
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9 Caldo de carne 57g Caixeta 250 

10 Caldo de galinha 57g Caixeta 250 

11 Chá camomila 10x10g Cxt 250 

12 Chá erva cidreira 10x10g Cxt 250 

13 Chá erva doce 10x10g Cxt 250 

14 Café pó almofada 250g Pt 800 

15 Extrato tomate 190g UNID 300 

16 Farinha de mandioca KG 300 

17 Farinha de rosca 500g PT 200 

18 Farinha trigo sem fermento  KG 200 

19 Farinha trigo com fermento KG 200 

20 Feijão carioca tipo 1 KG 400 

21 Feijão sempre verde tipo 1 KG 400 

22 Feijoada 830g LATA 300 

23 Fermento em pó químico 125g UNID 100 

24 Leite condensado 395g CX 150 

25 Leite de coco 200ml UNID 100 

26 Leite em pó integral 200g PT 350 

27 Macarrão espaguete 500g PT 600 

28 Macarrão parafuso 500g PT 600 

29 Maionese 500g pet UNID 500 

30 Margarina 500g UNID 500 

31 Milho p/ pipoca 500g PT 200 

32 Milho p/ canjica 500g PT 200 

33 Milho verde 200g LATA 300 

34 Molho inglês 150 ml UNID 100 

35 Molho shoyu 150 ml UNID 100 

36 Molho tomate tradicional 340g sachet UNID 300 

37 Óleo de soja pet 900ml UNID 700 

38 Óleo de milho pet 900ml UNID 600 

39 Ovo branco 30x1 CT 200 

40 Popa de fruta Cajá 500G PT 350 
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41 Popa de fruta Goiaba 500G PT 350 

42 Popa de fruta Maracujá 500G PT 350 

43 Refrigerante cola 2 litros Unid. 600 

44 Refrigerante laranja 2 litros Unid. 600 

45 Refrigerante guaraná 2 litros Unid. 600 

46 Rosquinha coco 400g Pt 300 

47 Rosquinha leite 400g Pt 300 

48 Rosquinha nata 400g Pt 300 

49 Rosquinha chocolate 400g Pt 300 

50 Sal KG 100 

51 Tempero caseiro líquido 500ml UNID 100 

52 Tempero completo 1kg UNID 100 

53 Tempero pó p/aves 50g sachet  PT 100 

54 Tempero pó p/ carnes 50g sachet PT 100 

55 Tempero pó p/ legumes 50g sachet  PT 50 

56 Vinagre maçã 500ml UNID 500 

57 Vinagre álcool 500ml UNID 500 

58 Apresuntado KG 200 

59 Bife fatiado KG 300 

60 Bisteca bovina KG 200 

61 Bisteca suína KG 200 

62 Contrafilé  KG 200 

63 Costela bovina KG 200 

64 Coxinha da asa de frango KG 200 

65 Fiambre bovino 375g UNID 100 

66 Filé bovino  KG 200 

67 Fraldinha bovina KG 200 

68 Frango congelado KG 350 

69 Lagarto bovino KG 100 

70 Linguiça calabresa KG 200 

71 Linguiça de frango  KG 200 
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72 Linguiça toscana suína KG 200 

73 Patinho bovino KG 200 

74 Peito de frango KG 300 

75 Salsicha tipo hot dog KG 400 

76 Salsicha tipo Viena UN 200 

77 Sardinha molho tomate 130g UNID 400 

78 Abacate KG 200 

79 Abacaxi UNID 200 

80 Abóbora KG 200 

81 Abobrinha KG 300 

82 Acelga KG 200 

83 Alface MAÇO 200 

84 Alho grande UNID 200 

85 Banana DZ 500 

86 Batata KG 200 

87 Batata-doce KG 200 

88 Beterraba KG 200 

89 Cebola KG 300 

90 Cenoura KG 300 

91 Cheiro verde MAÇO 300 

92 Laranja KG 300 

93 Limão KG 50 

94 Macaxeira KG 200 

95 Mamão KG 300 

96 Manga KG 300 

97 Maracujá KG 300 

98 Maçã nacional grande UNID 1000 

99 Melancia KG 2000 

100 Melão KG 2000 
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101 Pepino KG 300 

102 Pimenta-de-cheiro 100g PT 100 

103 Pimentão KG 200 

104 Repolho KG 100 

105 Tangerina KG 200 

106 Tomate  KG 200 

107 Uva KG 300 

108 Uva passas 200g BANDEJA 200 

1.4. As estimativas acima, além de corresponderem à realidade do Município 

coadunam perfeitamente com a adoção do procedimento de registro de preços, que 

não obriga a administração da contratação total do registrado, e apenas o 

quantitativo real demandado durante o ano. Para atendimento do art. 22, § 4º do 

Decreto nº 7.892/2013 será registrado até 05 (cinco) vezes o quantitativo previsto 

acima. 

1.5. VALORES/CUSTOS: 

As pesquisas de mercado que baseiam o preço máximo aceito na proposta de preços se 

encontram nos autos do processo para consulta. A administração se resguarda ao direito de 

não expressar os preços apurados em seu Termo de Referência no intuito de evitar por parte 

das participantes uma simulação de competição oriunda da prática de apresentar propostas de 

acordo apenas com o valor estimado do certame, quando interessa à administração a coleta de 

propostas de valor de mercado. 

2. OBJETO: LOTE II 

2.1. O presente termo de referência tem por objeto Registro de preço para contratação 

futura de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escola, 

conforme termo de referência no anexo I. 

2.2. FINALIDADE: 

2.2.1. O fornecimento dos produtos do lote II, se destina a demanda da 

Secretaria Municipal de Educação para alimentação de todos os alunos da rede 

pública municipal, bem como na realização de eventos promovidos por esta 

secretaria. 
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2.3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

As estimativas, além de corresponderem à realidade do Município coadunam perfeitamente 

com a adoção do procedimento de registro de preços, que não obriga a administração da 

contratação total do registrado, e apenas o quantitativo real demandado durante o ano. Para 

atendimento do art. 22, § 4º do Decreto nº 7.892/2013 será registrado até 05 (cinco) vezes o 

quantitativo previsto abaixo. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE 

1 ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE DE 400G.  Pt 600 

2 AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE CONTENDO 1KG.  Kg 700 

3 ARROZ TIPO 1, PACOTE CONTENDO 1KG.  Kg 1.700 

4 BISCOITO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO 400G.  Pt 1.000 

5 BISCOITO MARIA, PACOTE COM 400G.  Pt 1.000 

6 BISCOITO MAISENA, PACOTE COM 400G Pt 1.000 

7 COCO RALADO 100G.  Pt 500 

8 COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 10X100G.  Pt 100 

9 CREME DE LEITE, CONTENDO 200G.  Unid 200 

10 EXTRATO DE TOMATE, CONTENDO 190G. Unid 400 

11 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 600 

12 FEIJÃO SEMPRE VERDE KG 600 

13 FLOCÃO DE MILHO, PACOTE DE 500G Pt 16.000 

14 LEITE CONDENSADO, CONTENDO 395G.  Cxt 600 

15 LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE CONTENDO 200G.  Pt 1.500 

16 MILHO PARA CANJICA, PACOTE 500G PT 800 

17 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA CONTENDO 200G.  Unid 500 

18 
MACARRÃO ESPAGUETE SEM OVOS, PACOTE CONTENDO 

500G. 
Pt 1.500 

19 MARGARINA VEGETAL, POTE DE 500G.  Unid 200 

20 ÓLEO DE SOJA, PETI CONTENDO 900ML Unid 700 

21 ÓLEO DE MILHO PETI CONTENDO 900ML Unid 300 

22 OVO DE GALINHA DE GRANJA  Unid 1.200 

23 PÃO TIPO HOT DOG. Unid 65.000 

24 POPA DE FRUTA DE CAJÁ 500G PT 700 

25 POPA DE FRUTADE GOIABA 500G PT 700 

26 POPA DE FRUTA DE MARACUJÁ 500G PT 700 

27 SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL LATA DE 125G.  Unid 500 

28 SAL Kg 100 

29 TEMPERO COMPLETO Kg UNID 100 

30 APRESUNTADO KG 300 

31 BIFE FATIADO KG 500 

32 BISTECA BOVINA KG 300 

33 BISTECA SUÍNA KG 300 

34 CONTRA-FILÉ  KG 200 

35 COSTELA BOVINA KG 400 

36 COXINHA DA ASA DE FRANGO KG 300 

37 FIAMBRE BOVINO 375G UNID 200 

38 FILÉ BOVINO  KG 300 
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39 FRALDINHA BOVINA KG 200 

40 FRANGO CONGELADO KG 600 

41 LAGARTO BOVINO KG 100 

42 LINGUIÇA CALABRESA KG 400 

43 LINGUIÇA DE FRANGO  KG 400 

44 LINGUIÇA TOSCANA SUÍNA KG 400 

45 PATINHO BOVINO KG 200 

46 PEITO DE FRANGO KG 600 

47 SALSICHA TIPO HOT DOG KG 800 

48 SALSICHA TIPO VIENA UN 200 

49 SARDINHA MOLHO TOMATE 130G UNID 800 

50 ABACATE KG 400 

51 ABACAXI UNID 400 

52 ABÓBORA KG 400 

53 ABOBRINHA KG 300 

54 ACELGA KG 200 

55 ALFACE MAÇO 300 

56 ALHO GRANDE UNID 1000 

57 BANANA DZ 1100 

58 BATATA KG 300 

59 BATATA-DOCE KG 200 

60 BETERRABA KG 200 

61 CEBOLA KG 500 

62 CENOURA KG 300 

63 CHEIRO VERDE MAÇO 300 

64 LARANJA KG 500 

65 LIMÃO KG 50 

66 MACAXEIRA KG 200 

67 MAMÃO KG 500 

68 MANGA KG 400 

69 MARACUJÁ KG 300 

70 MAÇÃ NACIONAL GRANDE UNID 2400 

71 MELANCIA KG 15000 

72 MELÃO KG 12000 

73 PEPINO KG 300 

74 PIMENTA-DE-CHEIRO 100G PT 100 

75 PIMENTÃO KG 200 

76 REPOLHO KG 100 

77 TANGERINA KG 200 

78 TOMATE  KG 400 

79 UVA KG 300 

80 UVA PASSAS 200G 
BANDEJ

A 
200 

2.4. As estimativas acima, além de corresponderem à realidade do Município 

coadunam perfeitamente com a adoção do procedimento de registro de preços, que 

não obriga a administração da contratação total do registrado, e apenas o 

quantitativo real demandado durante o ano. Para atendimento do art. 22, § 4º do 
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Decreto nº 7.892/2013 será registrado até 05 (cinco) vezes o quantitativo previsto 

acima. 

5. DA DOTAÇÃO OTAÇAMENTARIA 

FPM, ICMS ESTADUAL, IPVA ESTADUAL, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, 

AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%, FNDE / PNAE, F.M.S. – REPASSE, 

FUS EC/29 – ASPS 15%, FNS BLATB – ATENÇÃO BÁSICA, F.M.A.S. – REPASSE DA 

PREFEITURA, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS PBV III, FNAS IGDBF, FNAS IGD 

SUAS, H.M.R.M. – REPASSE DA PREFEITURA, H.M.R.M. – REPASSE DA SESAPI / 

GOVERNO DO ESTADO, F.M.S. – REPASSE DO FUNDO, FUS EC/29 – ASPS 15%. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Compete à Contratante: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar, a entrega dos produtos; 

6.1.2. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o 

fornecimento dos produtos entregues, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou irregularidades observadas; 

6.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato. 

6.1.4. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei Nº 

8.666/93. 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

7.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das 

obrigações constantes das Condições estabelecidas em lei: 

7.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos nos termos da 

legislação vigente, ou quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou 

complementá-los; 

7.1.2. Disponibilizar os produtos imediatamente após o recebimento da solicitação, 

nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo 

hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços 

conforme o estabelecido; 
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7.1.3. Comunicar ao preposto da CONTRATANTE, conforme o caso requeira, sobre 

fatos como obras e/ou impedimentos temporários e mudanças no sentido de 

tráfego, que impliquem na alteração de itinerários e horários; 

7.1.4. Substituir os produtos, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo 

de danos, no transporte, ou deteriorados pela falta ou deficiência no 

armazenamento. As eventuais substituições, durante o contrato, deverão ser 

feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de valor 

à CONTRATANTE; 

7.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato; 

7.1.6. Assumir todas as despesas decorrentes de danos materiais causados aos 

produtos ou bens de terceiros, advindos de acidentes durante o transporte e 

descarregamento dos mesmos; 

7.1.7. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

7.1.8. Descarregar os produtos no local e data marcada pelo órgão solicitantes 

7.1.9. Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à 

CONTRATANTE, através do líder ou diretamente quaisquer fatos ou 

anormalidade que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o 

resultado final dos serviços; 

8. FISCALIZAÇÃO. 

8.1. A fiscalização dos produtos fornecidos pela CONTRATANTE não exonera nem 

diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer 

inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 

8.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos 

produtos, que não se apresentarem em boas condições ou estiverem em desacordo 

com as especificações do termo de referência. As eventuais substituições, durante 

o contrato, deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem 

acréscimo de valor à CONTRATANTE. 



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
8.3. Não havendo substituição solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

ficará sujeita as penalidades previstas. 

8.4. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes da seção 

IV, do Capítulo 

III, da Lei nº 8.666/93. 

9. PENALIDADES. 

9.1. Qualquer descumprimento das exigências estipuladas neste Termo de Referência 

poderá ser aplicado aos sansões previstas na Lei nº 8.666/93 a serem especificadas 

no Edital e no contrato. 

10. PRAZO. 

10.1. A Ata tem validade de 12 (doze) meses. O contrato terá vigência a partir da data de 

sua assinatura com prazo de até 12 (doze) meses, em observância aos créditos 

orçamentários e as demandas dos produtos. 

11. PAGAMENTO. 

11.1. O pagamento poderá ser efetuado à contratada em até 10(dez) dias úteis, do mês 

subsequente ao fornecimento dos produtos, contra apresentação da nota fiscal, 

acompanhada de relatório analítico, devidamente atestado pelo Gestor do 

contratado. 

11.2. A contratada é responsável pelos pagamentos de quaisquer tributos, encargos e 

taxas, sejam eles sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de 

qualquer outra natureza resultantes da prestação dos serviços. 

11.3. A presente contratação terá vigência a contar da data de assinatura do contrato. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. A empresa vencedora (de cada Lote) deverá, na execução do contrato, cumprir os 

dispositivos do referido edital, além de apresentar, no ato da assinatura do contrato 

os seguintes documentos: 

a) Todas as documentações dentro do prazo de valida e validados os que na época da 

assinatura do contrato venham a vencer; 

b) Comprovação de Inspeção da Vigilância Sanitária; 
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12.2. Não responde solidariamente a Prefeitura por qualquer obrigação assumida pela 

contratada para a execução do contrato. 

12.3. Os preços dos vencedores deverão permanecer registrados de acordo com o art. 15 

da Lei Nº 8.666/93 e seu regulamento, Decreto Nº 3.931/01 atualizado pelo 

Decreto 7.892/2014, o decreto do Sistema de Registro de Preços, no intuito de 

otimizar as contratações desta licitação. 

12.4. Os preços registrados para cada item não obrigam a realização de contrato, 

devendo este ser realizado de acordo com a necessidade real e pontual de cada 

serviço à disposição desta Prefeitura. 
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ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

(Procurador) 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 

______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa _________________  nome,  RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) 

Procurado r(es) o Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de 

Bertolínia-PI (ou de forma genérica: para junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e 

Municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na 

modalidade pregão presencial com registro de preços n.º 005/2017, (ou de forma genérica 

para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, 

negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem 

reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o 

caso de apenas uma licitação). 

__________________, _______ de ____________ de 2017. 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

Obs.:  Só será aceito mediante reconhecimento de firma. 

Este deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE É ME/EPP/MEI 

 

À:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

At. – Comissão de Pregões 

 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 005/2017 

Processo 013/2017. 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no 

CNPJ sob n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), 

no uso de suas atribuições legais, vem: Sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante 

está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou 

Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do 

Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – 

MEI, nos termos da lei. 

Por ser verdade assina a presente. 

 

..................., ............... de ................................ de 2017 

 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 

Obs.:  Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 

Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

À:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

At. – Comissão de Pregões 

 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 005/2017 

Processo 013/2017. 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob 

n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação. 

 

Por ser verdade assina a presente 

 

..................., ............... de ................................ de 2017 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 

Obs.:  Emitir em papel timbrado que identifique o licitante. 

Esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

“DECLARAÇÃO” 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

At. – Comissão de Pregões 

 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 005/2017 

Processo 013/2017 

. 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na.... (Endereço completo) …, inscrita no CNPJ sob 

n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi 

declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, 

ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 

de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente 

..................., ............... de ................................ de 2017 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 

 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 

“DECLARAÇÃO” 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

At. – Comissão de Pregões 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 005/2017 

Processo 013/2017. 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob 

n° ......................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de 

suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, 

que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância 

do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto 

no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

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

Por ser verdade assina a presente 

..................., ............... de ................................ de 2017 

_________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nome do responsável/procurador 

Cargo do responsável/procurador 

N° do documento de identidade 

Obs.: Emitir em papel timbrado que identifique o licitante 
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ANEXO VII 

LOTE Nº  

MODELO DE PROPOSTA REFERENTE  

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS 005/2017 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE 

Nome:  

CNPJ n.º  

Endereço:                                             , Nº 

Bairro:                                           Cidade:                        CEP:  

Fone: 0XX (XX) XXXX XXXX      FAX: 

02 – DADOS BANCÁRIOS 

  Conta Corrente nº.  

  Agência nº. 

  Banco: 

03 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

04 – VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias 

05 - PREÇOS: Os preços são os apresentados nas planilhas em anexo e estão incluídos 

todos os custos com encargos sociais e trabalhistas, taxas e implementos. 

Bertolínia-PI, XX de XXXXX de 2017. 

______________________________________________ 

PROPONETE 

PROPRIETÁRIO/SÓCIO/REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

Obs.: Para cada lote deverá ser emitida uma Proposta 

Obs.: A Planilha com a Proposta deverá conter também o valor por extenso e a data de 

abertura do processo, e deve estar assinada pelo representante da proponente. 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROPOSTAS 

Item Descrição Unid. Qtde 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor Total 
(R$) 

      

 

VALOR TOTAL R$ ____________ (________________________________) 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO Nº ________/2017 ITEM ___ 

 

TERMOS DO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 

FUTURA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLA BEM COMO 

ATENDER AS DEMANDAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, 

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. 

ESTABELECIDO PELO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE 

PREÇOS 005/2017, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

QUE SEGUEM. 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a Prefeitura Municipal de 

BERTOLÍNIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 

n° 06.554.034/0001-04, localizada na Pça. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, 34, 

Centro. Bertolínia-PI, CEP: 64870-000, Centro, nesta cidade de BERTOLÍNIA, Estado do 

Piauí, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. LUCIANO FONSECA DE 

SOUSA, brasileiro, casado, portador do RG nº x.xxx – SSP-PI e do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx 

residente e domiciliado na Avenida Presidente Medice, nesta cidade, doravante denominado 

de CONTRATANTE, e ___________________, inscrita no CNPJ-MF sob o Nº 

,______________, com sede a _________________, representada neste ato pelo 

________________ localizado à _____________, CEP: ______________, CNPJ n° 

_______________, Estado do _________________________ doravante denominado 

CONTRATADO, pessoa jurídica para contratação futura de empresa para fornecimento de 

gêneros alimentícios para merenda escola bem como atender as demandas das demais 

secretarias, conforme termo de referência anexo I e mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

  



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Registro de preço para contratação futura de empresa para fornecimento de gêneros 

alimentícios para merenda escola bem como atender as demandas das demais secretarias, 

conforme termo de referência anexo I. 

   

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

O valor global do presente contrato é de R$___________________________ 

(___________________________________________), os quais serão pagos em parcelas 

mensais iguais e sucessivas, mediante apresentação da Nota Fiscal de Serviços e de Recibos. 

2.1 – O CONTRATADO ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços, até o limite previsto no Artigo 65, 

parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

2.2 – O valor do item do presente contrato poderá ser reajustado, mediante aditivo contratual, 

desde que manifesto o interesse em comum das partes pactuantes, conforme Artigo 65, 

parágrafo 2º, II da Lei 8.666/93.    

 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

O prazo de vigência deste Contrato terá inicio na data de sua assinatura, e irá vigorará por 12 

meses, podendo ser renovado em conformidade com a lei 8.666/93, em seu Art. 57, Inciso IV 

e dependendo do acordo entre as partes. 

 

CLAUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES  

O descumprimento total ou parcial das cláusulas do presente contrato pode caracterizar a 

inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-se a mesma às seguintes penalidades: 

I - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

II - multa; 

III - rescisão unilateral do Contrato sujeitando-se a CONTRATADA ao pagamento de 

indenização CONTRATANTE por perdas e danos; 
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IV - suspensão temporária do direito de licitar, através de registro no Cadastro de 

Fornecedores atraso, por dia de atraso Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública. 

V - indenização à CONTRATANTE da diferença de custo para contratação de outro licitante; 

VI - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

§ 1º- A multa será aplicada à razão de 0,1% (Um décimo por cento) sobre o valor total dos 

materiais em no fornecimento dos materiais. 

§ 2º - O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por 

cento) do valor do Contrato. 

§ 3º - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de 

acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa a CONTRATADA, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da CONTRATANTE: 

I – Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Segunda; 

II – É de responsabilidade da contratante a manutenção periódica dos veículos locados, 

conforme manual de fábrica, tais como; verificar o nível de óleo, nível de água, etc.; 

III – Arcar com despesas de combustíveis e pneus. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante o período de vigência deste contrato a CONTRATADA obriga-se a: 

I - Submeter-se às condições contratuais quanto ao cumprimento dos horários e condições 

gerais estabelecidas para o fornecimento; 

II – Arcar com os possíveis prejuízos causados à CONTRATANTE por atos e serviços de 

seus empregados, quando evidenciada culpa da CONTRATADA, seja por ação ou omissão; 

III – Responsabilizar-se por multas, indenizações ou despesas impostas à CONTRATANTE 

por autoridade competente, em decorrência do descumprimento deste contrato, ou de qualquer 

de suas condições, pela CONTRATADA. 
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IV – Substituir o veículo que se torne inoperante por motivo de abalroamento, reparos 

mecânicos e incêndios, por outro veículo com as mesmas características, no prazo de 48 horas 

após a solicitação. 

V – Manter em dia o pagamento do seguro automotivo ao qual está enquadrado o veículo 

locado. 

VI – É de obrigação da locadora as despesas referentes à revisão do veículo locado em 

conformidade com o manual do veículo, em concessionária autorizada. 

 

CLAUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

O CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar unilateralmente o presente contrato, para 

melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS 

As despesas decorrentes deste contrato para aquisição dos produtos ora licitados, correrão à 

conta dos recursos financeiros oriundos do: 

Fonte de Recursos:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Os pagamentos dos valores contratados através deste contrato poderão ser quitados em todo 

ou em parte na totalidade das fontes de recursos aqui citados. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que 

ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios à vontade dos pactuantes e que torne 

impossível a realização do objeto deste instrumento. 

9.1 - Verificada a inadimplência do objeto deste contrato, pelo CONTRATADO, este será 

rescindido, ficando o CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que 

couber, sujeito à multa de 3% (três por cento) do valor global, constantes na cláusula terceira. 
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9.2– A CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isenta do pagamento de 

qualquer indenização, nas seguintes hipóteses: 

9.3 - Infringência de qualquer obrigação contratual constante no presente instrumento; 

9.4 -- Se o CONTRATADO, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir total ou 

parcialmente, caucionar ou alienar de qualquer forma, os direitos decorrentes deste contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

O presente instrumento contratual reger-se-á pelas cláusulas aqui acordadas e pelos preceitos 

legais contidos na Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

Na forma do Art. 67 da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, a 

execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Secretario(a) de 

Administração do Município, ou pessoa por ele(a) designado, que deverá informar sobre a 

entrega do material solicitado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Este instrumento é de fornecimento dos produtos por tempo determinado com natureza 

autônoma, não assumindo a CONTRATANTE qualquer responsabilidade de ordem 

trabalhista e/ou previdenciária, ou fiscal.  

12.1 – O presente instrumento contratual obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, 

devendo estes zelarem pelo seu fiel e integral cumprimento.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO  

As partes elegem o foro da Comarca de BERTOLÍNIA – PI para dirimir toda e qualquer 

dúvida ou questões oriundas do presente contrato, renunciando expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja e, por estarem de acordo, justas e contratadas, assinam as 

partes o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para uma única finalidade 

e efeito, juntamente com as testemunhas abaixo transcritas.  
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BERTOLÍNIA – PI, _____ de ________________________ de 2017. 

LUCIANO FONSECA DE SOUSA 

Prefeito Municipal – Contratante 

 

---------------------------  

Contratado 

 

 

Testemunhas: 

1)                                                                             2)    
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017 

MINUTA DE ATA DE SRP Nº. 002/2017 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS DE  PARA O MUNICIPIO 

DE BERTOLÍNIA-PI. 

Aos………..dias do mês de……….do ano de dois mil e dezessete, Praça Nossa Senhora 

Aparecida, 34, Centro, Bertolínia-PI, na sede da Prefeitura, por meio de seu Coordenador(a) 

Geral Luciano Fonseca de Sousa portadora do R.G nº………………. e inscrito no CPF sob 

nº……………….., e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, 

com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 do, Lei Federal nº 10.520/02, 

Decreto Municipal nº 009/2017 do Decreto Federal nº 3.931/2001 atualizado pelo Decreto nº 

7.892/2013 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o seguinte registro de 

preços, conforme decisão proferida e homologada no Pregão para Registro de Preços nº 

.............., Processo Administrativo nº......... . Os preços registrados constam da planilha de 

preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as 

seguintes cláusulas e condições: 

1. DO OBJETO: 

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas 

do Pregão Presencial nº 005/2017, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 

8666/93, Decreto nº 3.931/01 e Decreto nº 7.892/2014 e Decreto Municipal nº 009/2017, 

com objetivo de disponibilizar para os órgãos/entes preços para posterior e oportuna 

contratação de a serem entregues em sua totalidade, parceladamente ou não, conforme o 

objeto e a necessidade de cada órgão/ente do Município, sendo obrigação desta, o 

controle sobre os preços dos produtos. 

1.1 - Registro de Preços de para atender os órgãos/entes do Município, conforme 

relacionados em anexo, sob especificações e estimativas médias de solicitações. 

1.1.1. O objeto desta licitação será solicitado diretamente à equipe 

gerenciadora da Ata de Registro de Preços, ficando estabelecido que é obrigação 

da empresa entregar o objeto, sem a cobrança de encargos, transporte, embalagens, 
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ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes, itens e ainda 

indicações constantes das relações do anexo I do edital, com a seguinte descrição: 

LOTE DISCRIMINAÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

     

TOTAL   

1.2. A renegociação, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade 

demandada, ficando estipulado como parâmetro máximo o preço registrado que 

compreende o valor da unidade. 

1.3. Registro de Preços do objeto em epígrafe poderá ser utilizado pelos órgãos e entes 

do Município, nos termos dos anexos deste Edital. 

1.4. A aquisição dos bens objeto da licitação Pregão n° 005/2017 será solicitada 

diretamente pelo órgão participante ou que tenha pedido carona nesta da Ata de 

Registro de Preços à Empresa................................., sem a cobrança de encargos, 

alugueres ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição do lote, itens e 

subitens no anexo I e ainda indicações constantes das relações dos anexos deste 

edital. 

1.5. Todos os ônus decorrentes de substituição dos bens fornecidos deverão ser 

realizados às exclusivas expensas da detentora da Ata de Registro de Preços, sem 

quaisquer ônus ou encargos para o Contratante, e deverão ser realizadas no prazo 

máximo estipulado pelo órgão interessado - solicitante, contados do pedido formal 

das unidades usuárias ou detentores. 

1.6. Liberação formal do gerenciador da ata de registro de preço, para a unidades - 

órgãos e entes solicitante, que deverá sempre anteceder a contratação, onde 

indicará a especificação, quantidade, valor/preço registrado, indicação e dados do 

fornecer não podendo os valores serem acrescidos em relação ao transporte, carga, 

descarga, seguro, embalagens dos bens e demais despesas correlatas. 

1.7. Desde a data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a detentora se obriga 

adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar a 

satisfatória prestação do fornecimento objeto desta Ata, de modo que em nenhuma 
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hipótese, o abastecimento das diversas unidades requisitantes sofra qualquer 

solução de continuidade. 

1.8. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL não se obriga a firmar as contratações que 

poderão advir do Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao 

beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

1.9. Os preços registrados em Ata de Registro de Preços podem ser impugnados por 

qualquer cidadão através de requerimento devidamente comprovado e 

fundamentado; 

1.10. Para os efeitos legais necessários a Secretaria Municipal de Administração é o 

órgão Gerenciador das Atas de Registro de Preços do Município de Bertolínia-PI; 

1.11. Consideram-se órgãos participantes deste Registro de Preços, todos os órgãos e 

entes da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI, 

que apresentaram sua demanda com a intenção de registrar os preços; 

1.12. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

1.13. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de 

preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado. 

1.14. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 

estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente 

estabelecidas. 

1.15. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

1.16. A contratação com os fornecedores registrados será feita por meio de solicitação 

expressa ao órgão gerenciador da Ata, quando da autorização expressa, o órgão 

interessado então deverá contratar com o fornecedor indicado, com preço 



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
registrado em Ata, e na quantidade solicitada, devendo o órgão antes da 

contratação estimular renegociação visando a maior vantagem. 

1.17. Será registrado o valor unitário de cada item com os devidos quantitativos. 

2. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO 

2.1. Da Solicitação: 

2.1.1. Os órgãos/entes deverão emitir consulta formulada ao setor responsável pelo 

gerenciamento do SRP, contendo a descrição completa do produto que pretende 

adquirir/contratar/comprar com quantidade, preço unitário, preço total, preço do 

item e prazo de fornecimento e referencia da ata que pretende aderir. Em 

sequência será emitida liberação ao órgão interessado. O órgão providenciará 

contratado ou termo equivalente (ordem de fornecimento/nota de empenho) 

conforme a Lei, junto ao detentor da Ata, para que proceda a 

entrega/fornecimento. 

2.1.2. Na OS ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação Orçamentária 

que suprirá a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação Funcional e o 

Elemento de Despesa. 

2.2. Do Fornecimento. 

2.2.1. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 

estabelecidos no Edital, entregará o objeto, em até 24h a contar da Nota de 

Empenho e do Recebimento da OS, ou em outro prazo, conforme consta da OS, 

mediante comprovação ou atesto da entrega/fornecimento. 

3. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1. A Administração ou Gerenciamento da presente ata caberá à Secretaria Municipal 

de Administração. 

4. DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO: 

4.1. Os preços registrados, especificação, quantidades, empresa e representante legal 

encontram-se enunciados nesta Ata de acordo com o Termo de Referência do 

Edital vinculado. 

5. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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5.1. No SRP existem quatro atores: o órgão gerenciador, o órgão participante, o 

“carona” (órgão extraordinário) e o fornecedor. Para o propósito deste artigo, 

definiremos apenas os dois primeiros previstos no art. 1º do Decreto 3.931/01: III - 

Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável 

pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente; e IV - Órgão 

Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP 

e integra a Ata de Registro de Preços. 

5.2. São órgãos participantes desta ATA: 

5.2.1. Gabinete; 

5.2.2. Secretaria Municipal de Educação; 

5.2.3. Secretaria Municipal de Finanças; 

5.2.4. Secretaria Municipal de Saúde; 

5.2.5. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

5.2.6. Secretaria Municipal de Esportes; 

6. DA FONTE DE RECURSOS 

FPM, ICMS ESTADUAL, IPVA ESTADUAL, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, 

AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%, FNDE / PNAE, F.M.S. – REPASSE, 

FUS EC/29 – ASPS 15%, FNS BLATB – ATENÇÃO BÁSICA, F.M.A.S. – REPASSE DA 

PREFEITURA, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS PBV III, FNAS IGDBF, FNAS IGD 

SUAS, H.M.R.M. – REPASSE DA PREFEITURA, H.M.R.M. – REPASSE DA SESAPI / 

GOVERNO DO ESTADO, F.M.S. – REPASSE DO FUNDO, FUS EC/29 – ASPS 15%. 

7. DO PRODUTO: 

7.1. O objeto fornecido deverá estar em perfeitas condições de consumo, e em total 

conformidade com as especificações constantes do Anexo I do edital da Presencial 

nº. 005/2017. 

8. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

8.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o órgão gerenciador, representando 

os órgãos/entes aderentes, e a(s) Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a 

partir da data de assinatura deste instrumento, sendo a mesma improrrogável. 



 

 

 

 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro CEP: 64870-000– Bertolínia-Piauí - 
CNPJ n° 06.554.034/0001-04 

 

 

 Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Bertolínia 
“Um Novo Tempo uma Nova História” 

 
9. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 

ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES (Decreto nº 7.892/2013) 

9.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade do Município de 

Bertolínia-PI que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 

do órgão gerenciador. 

9.2. Os órgãos e entidades administração pública municipal de Bertolínia-PI que não 

participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro 

de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

9.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão os órgãos e entidades administração pública municipal de 

Bertolínia-PI, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

9.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

9.5. O instrumento convocatório prevê que o quantitativo decorrente das adesões à ata 

de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que aderirem. 

9.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 

aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 

justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 

órgão gerenciador. 
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9.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante administração 

indireta/direta pública municipal de Bertolínia-PI deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

9.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento 

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes 

do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

10. DO PAGAMENTO. 

10.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda  

corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao 

fornecimento dos bens, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o 

contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas 

fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, 

sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na 

legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS E MAS/PASEP. 

10.2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 

correção monetária (quando for o caso). 

10.3. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte 

procedimento: 

10.4. A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e 

10.5. Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o 

contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

10.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento 

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas. 
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10.7. A contratante, quando da efetivação do pagamento, poderá exigir da contratada a 

documentação que comprovem a regularidade em relação à Fazenda Federal, 

Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento. 

10.8. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o 

fornecimento estiver em desacordo com as especificações constantes no contrato. 

11. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE 

EMPENHO: 

11.1. As solicitações de aquisição e emissão de empenho serão efetuadas pelo setor de 

compras de cada órgão/ente responsável. A autorização para aquisição e emissão 

de empenho ficará a cargo do setor financeiro de cada Órgão/Ente. 

12. DO CONTRATO: 

12.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser 

convidadas a firmar contratações do objeto, mediante autorização/liberação da 

CGCL, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as 

determinações contidas na legislação pertinente. 

12.2. O contrato poderá, de acordo com o valor da demanda, ser representado pela Nota 

de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo 

recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços. 

12.3. Aplica-se aos contratos decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo 

III, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no 

que couber. 

13. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO: 

13.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante liberação da Coordenadoria Geral de 

Licitações. 

13.2. A(s) Contratada(s) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro 

de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 

13.3. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus 

resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de 

danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, 

obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais 
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que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento 

do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços. 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de 

preços, aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades legais estabelecidas. 

14.2. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste 

Pregão, a Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

14.2.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por 

inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da 

Lei n 8.666/93, e especificamente no Edital que vincula esta Ata. 

14.2.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do 

contrato será calculada sobre o valor do objeto não executados, competindo sua 

aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais: 

14.2.2.1. De 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite 

correspondente a 10 (dez) dias; e  

14.2.2.2. De 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 

11º (décimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; 

14.2.2.3. De 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º 

(décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a 

Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as 

demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

14.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, 

quando a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, 

Estadual e Municipal, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos 

competentes em razão da infração cometida. 

14.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a 

Contratada: 
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14.4.1. Executar o objeto em desacordo com o Termo de Referência, normas e 

técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 

necessárias, às suas expensas; 

14.4.2. Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, 

negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a 

terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos 

causados. 

15. ADVERTÊNCIA 

15.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

15.1.1. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas 

licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município, 

independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e 

do dever de ressarcir o prejuízo; 

15.1.2. Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade 

não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração 

de inidoneidade; 

15.1.3. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao 

desenvolvimento das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam 

passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade. 

16. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO. 

16.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município 

de Bertolínia-PI pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos, práticas que contrariem disposições legais. 

17. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

17.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o 

acompanhamento da execução contratual à Prefeitura se constatada a má-fé, ação 
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maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Bertolínia-PI, evidência de 

atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos 

ao Município de Bertolínia-PI ou aplicações sucessivas de outras sanções 

administrativas. 

17.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação, perante a Prefeitura, após ressarcidos os 

prejuízos e decorrido o prazo de 05 (cinco) anos. 

17.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração 

Pública será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

17.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.3.2. Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

17.3.3. Demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o 

Município de Bertolínia-PI, em virtude de atos ilícitos praticados; 

17.3.4. Reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de 

terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 

conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio do 

Órgão Solicitante ou da Prefeitura, em caso de reincidência; 

17.3.5. Apresentarem à Prefeitura ou ao Órgão Solicitante qualquer documento 

falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, 

ou no curso da relação contratual; 

17.3.6. Praticarem fato capitulado como crime pela Lei nº 8.666/93. 

17.4. Independentemente das sanções a que se referem esta secção, o licitante ou 

contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo 

ainda a Prefeitura ou o Órgão Solicitante propor que seja responsabilizado: 

17.4.1. Civilmente, nos termos do Código Civil; 

17.4.2. Perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas 

ou do exercício profissional a elas pertinentes; 

17.4.3. Criminalmente, na forma da legislação pertinente. 
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17.5. Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto que tenha sido multado, antes 

que tal penalidade seja descontada de seus haveres. 

17.6. As sanções serão aplicadas pelo titular da Prefeitura, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção 

da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura 

de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

17.7. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter 

compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

18. DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO DO OBJETO. 

18.1. A autorização do fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa de cada 

órgão/ente, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a regular 

administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando 

por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a 

entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, por Nota de 

Empenho e Contrato Individual, nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas 

que possam resguardar direitos e obrigações futuras. 

18.2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no 

prazo estabelecido no Edital de Pregão n° 005/2017. 

19. READEQUAÇÃO DE PREÇOS: 

19.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 

Registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-

financeiro inicial à Ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 

19.2. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão 

reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de revisão dos preços vigentes 

conforme previsão editalícias ou em face da superveniência de normas federais ou 

municipais aplicáveis à espécie. 

19.3. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os  encargos 

do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos bens, 
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objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando   

álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer à repactuação do 

valor contratado e/ou registrado. 

19.4. Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis 

com os preços de mercado. Independente de provocação da Prefeitura, no caso de 

redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a 

comunicar a Prefeitura o novo preço que substituirá o então registrado, podendo 

esta agir de ofício. 

19.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de 

mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha 

recebido indevidamente. 

20. DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS: 

20.1. A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade e 

qualidade do demandado, ficando estipulado como parâmetro máximo, o preço 

registrado correspondente ao valor da unidade. 

20.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 

caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.2.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

20.2.2. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade. 
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20.2.3. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

20.2.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

20.2.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da 

penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

20.2.4.2.  Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação. 

20.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

21. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM FORÇA 

CONTRATUAL (Aplicação subsidiária do art. 78 da Lei nº 8.666/93): 

21.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas, 

pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 

21.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de 

Preços; 

21.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro 

de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a 

Administração não aceitar sua justificativa. 

21.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 

do Registro de Preços; 

21.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente deste instrumento de registro; 

21.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo 

mercado e a detentora não aceitar sua redução; 

21.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas 

pela Administração; 
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21.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu quaisquer das 

condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação. 

21.2. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

21.2.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

21.2.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

21.2.2.1. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

21.2.2.2. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 

da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

21.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas acima será formalizado por 

despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

21.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

21.4.1. Por razão de interesse público; ou 

21.4.2. A pedido do fornecedor e anuência da administração pública. 

21.5. A comunicação de cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou 

por correspondência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se 

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser 

ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 

por publicação no Diário Oficial do Município, pelo menos por uma vez, 

considerando-se cancelado o preço registrado dez dias após a publicação, 

conforme hipótese no Edital do Pregão nº 005/2017. 

21.6. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a 

Prefeitura qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e 

outras julgáveis necessárias para o recebimento de correspondência e outros 

documentos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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21.7. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem 

prejuízos das sanções cabíveis. 

21.8. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser 

formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a 

aplicação das penalidades previstas na cláusula 12, caso não aceitas as razões do 

pedido. 

 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

22.1. O compromisso de aquisição de bens só estará caracterizado mediante recebimento 

da nota de empenho, contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de 

Registro de Preços. 

22.2. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, têm 

caráter de orientar (preço máximo). Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser 

efetuados através de ordem de fornecimento e nota de empenho, protocolizados ou 

enviados através de “fac-símile” ou outra forma semelhante, deles constando: data, 

valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável 

da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, 

juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição. 

22.3. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

da Ata de Registro de Preços; 

22.4. Caso o objeto fornecido não corresponda às especificações editalícias e desta Ata, 

serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta 

Ata. 

22.5. O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o pedido for 

entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do 

produto, ou de autorização de readequação através da Prefeitura, nesse intervalo de 

tempo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 
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22.6. Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços negar-se a receber o pedido, 

este fato deverá ser comunicado oficialmente à Prefeitura, para as providências 

cabíveis. 

22.7. A detentorada Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura, toda e 

qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização. 

22.8. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8.666/93, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 

22.9. Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material/produtos conforme 

definido na sua proposta e aceito pela Coordenação de Licitações, sem prejuízo de 

todas as disposições previstas no Código do Consumidor. 

22.10. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de SRP, é competente, por 

força de lei, o Foro da cidade de Bertolínia-PI, observadas as disposições 

constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº. 8666/93. 

Bertolínia-PI,                   de                      de 2017. 
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