
ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 001/2017 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 

PROCEDIMENTO 002/2017 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de BERTOLÍNIA, por intermédio da Comissão de Pregões, 

designada pela portaria n.º 014/2017 de 05 de janeiro de 2017, vem pelo presente informar a 

quem interesse e que deste tomar conhecimento, que fará realizar uma licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, às 08:00 horas do dia 01 de 

fevereiro de 2017, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, situada a Praça Nossa Senhora 

Aparecida 34 Centro, em Bertolínia, Estado do Piauí, ocasião em que serão recebidos os 

documentos e as propostas de preço, que deverão ser entregues em envelopes separados e 

lacrados, obedecidas todas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02,  submissa a Lei 

8.666/93 de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e ainda, Lei Complementar 123 de 14 de 

Dezembro de 2006, (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas) e alteração, LC 147 de 07 de 

agosto de 2014, bem como Resolução nº 166 de 10/10/2013 e demais Leis no que couberem, 

bem como pelas disposições expressas no Edital. 

 

1. DO OBJETO: 

 

Aquisição de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificantes destinados ao 

abastecimento e manutenção das frotas de veículos (pertencentes e locados) e motores 

estacionários de poços tubulares do Município de Bertolínia, durante o ano de 2017, conforme 

Termo de Referencia, neste Edital e anexos. 

LOTE I ------- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITOSECRETARIA 

DE ASSISTENCIA SOCIAL, MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES E 

MÁQUINAS DO PAC. 

LOTE II ------- SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITA MUNICIPAL RITA MARTINS. 

LOTE III ------- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 

 

2. ANEXOS DESTE EDITAL: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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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; 

Anexo IX – Recibo de Entrega de Edital; 

 

3. DO CUSTO ESTIMADO DA AQUISIÇÃO 

 

3.1. O custo estimado da contratação é de R$ 1.098.120,00(um milhão noventa e oito mil e 

cento e vinte reais). 

3.2. Os valores de referência estimados foram obtidos através de pesquisas junto ao mercado, 

devidamente registrada na planilha anexo a este Termo de Referência, elaborado com base em 

orçamentos recebidos, onde foram apurados os preços médios estimados de cada item licitado. 

3.3. Se a proposta da licitante estiver seriamente desequilibrada ou os preços inexequíveis, em 

relação à estimativa prévia de custo dos bens pela Entidade de Licitação, esta poderá exigir que 

o licitante apresente um detalhamento dos preços ofertados, a fim de demonstrar a consistência 

dos preços em relação ao método e prazo propostos. 

 

4. DO EDITAL 

 

4.1. As impugnações ao ato convocatório da Tomada de Preços serão recebidas até 3 (três) dias 

úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, através de petição protocolada na 

Prefeitura Municipal de Bertolinia, com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, 34 - Centro 

CEP: 64870-000. 

4.2. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá sobre aceitação ou 

não da impugnação. 
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4.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para abertura dos 

envelopes, exceto quando inquestionavelmente, a alteração do Edital não afetar a formulação da 

proposta. 

4.4. Se das impugnações resultar a necessidade de modificar o Edital, a alteração será 

divulgada aos participantes pelos mesmos meios anteriormente publicados. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. As quantidades estabelecidas no Anexo I deste Edital são estimadas para serem realizadas 

dentro do período de vigência do contrato (12 meses), podendo, entretanto, haver acréscimo ou 

supressão, nos termos do artigo 7°, § 2°, inciso III e artigo 65, ambos da Lei 8.666/93. 

5.2. As empresas interessadas deverão ter pleno conhecimento dos termos constantes deste 

Pregão Presencial e das condições gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta 

e de seu integral cumprimento. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

6.1. Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao 

ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, que preencherem 

as condições de credenciamento e habilitação, disposto neste Edital. 

6.2. A licitante interessada deverá apresentar-se a Prefeitura Municipal de Bertolinia-PI para 

proceder ao seu cadastramento ou renová-lo, caso já o tenha, estará apto à participar do referido 

processo licitatório na data e horário indicado acima; 

6.3. Para participar do presente certame licitatório, a empresa deverá está com seu cadastro 

regular, 03 (três) dias antes da abertura deste Certame. 

6.4. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

 6.4.1. 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. 
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6.4.2. 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. 

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

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

 6.4.4. Pessoa física, mesmo que em grupo. 

6.5. Pela simples participação nesta licitação a Empresa estará aceitando todas as condições 

estabelecidas no Edital; 

 

7. DO CREDENCIAMENTO: 

 

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

documentação estar fora dos envelopes. 

7.2. No dia, hora e local estipulados no preâmbulo deste edital, as licitantes deverão estar 

representadas por agentes credenciados, com poderes para formular lances, negociar preços e 

praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as 

fases licitatórias. 

7.3. O credenciamento far-se-á através da identificação do representante, por cédula de 

identidade ou documento equivalente com foto, e da apresentação de Termo de Credenciamento 

– Anexo II - ou de procuração, em instrumento público ou particular, em original ou cópia 

autenticada, que confira ao procurador os poderes mínimos constantes do referido Anexo. 

7.3.1 Sendo o representante sócio ou dirigente da empresa licitante, estará dispensado de 

apresentar o Termo de Credenciamento, devendo, porém, entregar cópia autenticada do 

respectivo ato constitutivo da empresa ou do documento no qual estejam expressos os 

seus poderes; 

7.4. Para participar na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a licitante 

deverá apresentar à Equipe de Pregão, juntamente com o Credenciamento, a declaração 

constante do Anexo III -Declaração de Condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, comprovada por um dos seguintes documentos: 

7.4.1. Certidão expedida pela Junta Comercial, caso exerçam atividade comercial; 
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7.4.2. Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em 

outra área que não a comercial; 

7.4.3. Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições – Simples Nacional. 

7.5. O documento de credenciamento deverá ser entregue em separado dos envelopes 

“PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”. 

7.6. A irregularidade do Termo de Credenciamento, ou a sua não apresentação, não impossibilita 

a participação da licitante, mas impede o interessado de se manifestar e de responder pela 

licitante durante a Sessão Pública; 

7.7. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa; 

7.8. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Pregão e juntados ao 

processo administrativo; 

7.9. Encerrada a fase de credenciamento pela Pregoeira, não serão admitidos credenciamentos 

de eventuais licitantes retardatários, bem como não serão recebidos os envelopes propostas de 

preços e habilitação. 

 

 

8.FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

8.1. Os Envelopes “A – Lote I”, “B – Lote II” e “C – Lote III, - PROPOSTAS e “D” – 

HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados separadamente, em envelopes lacrados, contendo, 

na parte externa, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE “A” - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - “PROPOSTA DE PREÇOS” – LOTE I 

PROPONENTE: (Razão Social e Endereço da Proponente)  

CNPJ Nº 

 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - “PROPOSTA DE PREÇOS” – LOTE II 

 

PROPONENTE: (Razão Social e Endereço da Proponente)  

CNPJ Nº 

 

ENVELOPE “C” - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - “PROPOSTA DE PREÇOS” – LOTE III 

PROPONENTE: (Razão Social e Endereço da Proponente)  

CNPJ Nº 

 

EVELOPE “D” - HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA – PI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” 

PROPONENTE: (Razão Social e Endereço da Proponente)  

CNPJ Nº 

 

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

licitante, que poderá inserir as informações faltantes. 

8.3. Caso eventualmente ocorra à abertura do ENVELOPE “D” - HABILITAÇÃO antes de algum 

dos ENVELOPE “A, B ou C” - 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. 

 

9.CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

 

9.1. O ENVELOPE “A, B e C” - PROPOSTAS deverão conter as Proposta da licitante, de 

acordo com o disposto no item 10. 

9.2. O ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO deverá conter a documentação de que trata o item 11. 
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10. ENVELOPE “A, B e C” – PROPOSTAS 

 

10.1. A proposta deverá ser datilografada/digitada, datada, rubricada e assinada, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, de acordo com o Anexo VII - Modelo de Proposta, contendo o 

seguinte: 

10.2. O valor unitário e total para o(s) item (ns) cotado(s), expresso em números; 

10.3. Razão Social, endereço completo, CNPJ/MF; Inscrição Estadual e/ou Municipal; 

10.4. Número do Pregão; 

10.5. Local, data, assinatura e identificação do responsável, com sua respectiva função; 

10.6. Valor total por litro, mensal, e global, e demais itens constantes no Anexo VII – Modelo de 

Proposta; 

10.7. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da 

atividade, transportes e os tributos que eventualmente possam incidir sobre eles, bem como as 

demais despesas diretas e indiretas, sem que caiba direito à proponente de reivindicar custos 

adicionais diretos ou indiretos; 

10.8. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos a qualquer título; 

10.9. Os preços unitários permanecerão fixos pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

de assinatura do Contrato. 

10.10. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante 

vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, nos termos do subitem 

19. 

10.11. A apresentação da proposta implica na aceitação pela licitante: 

10.11.1. do prazo de validade da proposta, de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do 

envelope proposta de preço, e validade do lance, de 60 (sessenta) dias, contados da data 

da abertura da sessão pública do pregão. Decorridos esses prazos, sem convocação para 

a assinatura do Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos; 

10.11.2. do prazo de pagamento, de 10 (dez) dias corridos, contados da data do aceite da 

Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Bertolinia-PI. 

10.11.3. das demais condições previstas no edital e anexos. 
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10.12. Em circunstâncias excepcionais, antes do término do período original de validade das 

propostas/lances, a Pregoeira poderá solicitar que as licitantes estendam o período de validade 

das propostas para um período específico adicional. Essa solicitação, bem como as respostas 

das proponentes, deverá ser feitas por escrito. A proponente poderá recusar a solicitação, 

resultando na desistência de participação no processo licitatório, sem que a ele sejam imputadas 

penalidades por tal ato. 

10.12. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR LOTE, satisfeitos 

todos os termos estabelecidos neste ato convocatório. 

10.13. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas: 

10.13.1 que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação 

aplicável; 

omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes 

de dificultar o julgamento; 

10.13.2 que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições 

estabelecidas neste edital; 

10.13.3 que basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem reduções 

sobre as propostas mais vantajosas; 

10.14.4. Serão desclassificados os lances finais e, na inexistência de lances, as propostas 

escritas que apresentarem preços excessivos, ou seja, superiores aos valores 

pesquisados por esta Prefeitura. 

 

11.ENVELOPE “D” - HABILITAÇÃO 

 

11.1 Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os documentos 

elencados nos itens a.1 ao h.1 deste edital e cumprir os requisitos nele especificados. 

11.2 Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 

11.2.1. A licitante que não apresentar os documentos correspondentes ao 

estabelecimento (matriz ou filial) através do qual pretende firmar o contrato.  

11.2.2. A não apresentação da documentação exigida para habilitação;  

11.2.3. A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;  

11.2.4. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimento de certidão; 
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11.2.5. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, 

exceto prova de regularidade para com Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado 

desses tributos; 

11.2.7. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

 

11.3. Os documentos apresentados para fins de habilitação poderão ser os originais, cópia 

autenticada por Cartório, ou por um dos membros da Equipe de apoio/Pregoeiro, ou por 

publicação de órgãos da imprensa oficial ou comprovantes extraídos via internet, sujeitos estes a 

verificação da validade 

11.3.1.Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 

numerados sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar a análise.  

11.3.2. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal e certidão negativa 

de falência e concordata, ou recuperação judicial/extrajudicial, se outro prazo não constar 

de ato normativo ou do próprio documento, será considerado o período de 06 (seis) meses 

entre a data de sua expedição e a data para entrega dos envelopes. 

 

a) Habilitação Jurídica  

 

a.1. Cópia autenticada da(s) Cédula(s) de identidade, quando se tratar de pessoa física;  

a.2. Para Empresa Individual: Registro Comercial;  

a.3. Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral) Ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados;  

a.4. Para Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): ato constitutivo e alterações 

subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, em 

exercício;  

a.5. Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrição do ato constitutivo e alterações 

subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício;  

a.6. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 

autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir 
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b) Regularidade Fiscal 

 

b.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b.2. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

b.3. Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 

regularidade de situação para com a Seguridade Social; 

c) Quanto a Fazenda Municipal: 

 

c.1. Certidão Negativa de Débitos, da Sede da proponente, dentro do prazo de validade; 

c.2. Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede da proponente, dentro do prazo de validade; 

 

d) Quanto a Fazenda Estadual: 

 

d.1. Certidão da Situação Fiscal e Tributária do Estado Sede da proponente, dentro do prazo de 

validade; 

d.2. Certidão Quanto a Dívida Ativa, do Estado Sede do Licitante, dentro do prazo de validade; 

 

e) Quanto a Fazenda Pública Federal: 

 

e.1. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

dentro do prazo de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

e.2. Certidão de Registro Cadastral(CRC) junto a Prefeitura Municipal de BERTOLÍNIA-PI, dentro 

do prazo de validade, pertinente ao objeto deste certame; 

e.3. Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro do prazo 

de validade. 

 

f) Situação Econômica – Financeira 

 

f.1. Certidão Negativa de Falência ou em Processo de Falência ou Recuperação Judicial 

ou extrajudicial, nos termos da Lei nº 11.101/2005, expedida pelo Distribuidor do Fórum da 

sede da pessoa jurídica, observando o prazo Máximo  de 90 (noventa dias). 

f.2. Certidão Simplificada da Junta comercial da sede da proponente. 
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g) Comprovações Qualificação Técnicas 

 

g.1. Atestado(s) de capacidade técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, onde comprove que a licitante teve ou está tendo um bom 

desempenho no fornecimento dos produtos pertinentes e compatível em características com o 

objeto desta licitação. 

g.2. Apresentação pela licitante de documento, com fé pública, que comprove o seu 

cadastramento junto á Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível – ANP. 

 

h) Outras Comprovações 

 

h.1. Declaração de fato impeditivo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante 

legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 

Administração, conforme modelo em anexo (ANEXO V); 

h.2. Declaração não emprega menor de dezoito anos elaborada em papel timbrado e 

subscrita pelo representante legal da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também menor de dezesseis anos, conforme modelo 

anexo (ANEXO VI)., de acordo com o Decreto Federal 4.358 de 05 de setembro de 2002. 

i) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos o proponente será inabilitado. 

j) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou 

todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à 

Matriz e referir-se ao local da sede do interessado. 

 

12.DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

 

12.1. No dia, hora e local, designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento 

das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado proceder ao respectivo 

credenciamento, nos termos do item 7 do edital. 

12.2. Feito o credenciamento, a Equipe de Apoio receberá também, se houver, conforme Anexo 

III – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando o exercício de 

preferência, e demais declarações sendo; IV – Declaração de Pleno atendimento aos Requisitos 
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de Habilitação, V – Modelo de Declaração de inexistência de Fato Impeditivo legal para licitar e 

VI – Declaração de cumprimento ao art. 37, XXXIII da CF, sobre emprego de menores. 

12.3. Durante as análises não será aceita manifestações verbal dos representantes 

credenciados, sendo tal manifestação permitida em momento oportuno, ou seja, antes da 

adjudicação do objeto. 

12.4. Aberta a sessão, a Pregoeira e os representantes estipulam o tempo para eventuais 

consultas e, em seguida, os representantes apresentam à Equipe de Pregão os envelopes, da 

proposta de preços e dos documentos de habilitação. 

12.4.1 As Declarações acima mencionadas deverão ser apresentadas por ocasião da 

abertura da sessão, podendo, neste ato, ser preenchidas e assinadas individualmente 

pelos representantes credenciados. 

12.5. A Equipe de Pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 

ordenando-as em ordem crescente de valor. 

12.5.1. Aberto o envelope, encerra-se o credenciamento, não se admitindo mais entrega 

de envelopes. 

12.6. As propostas apresentadas serão analisadas, desclassificando-se as que não atenderem 

às especificações, prazos e condições fixados no edita. 

12.7. Em seguida, identificará a proposta de menor preço cujo conteúdo atenda às 

especificações do edital. 

12.7.1 As propostas com valores superiores em até 10% (dez por cento) da proposta de 

menor preço serão classificadas em ordem crescente. 

12.7..2 Não havendo, no mínimo, 03 (três) propostas válidas, e remanescendo propostas 

não classificadas nos termos do subitem 12.5, essas serão chamadas para a fase de 

lances, em ordem decrescente, até que não haja mais propostas ou que se atinja a 

quantidade mínima de 03 (três) participantes. 

12.7.3 Em caso de empate de propostas classificadas, todos os representantes serão 

convidados a participar dos lances verbais. 

12.8. 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 12.9. Equipe de Pregão, por ocasião do início da fase de lances. 

12.10. A seguir, é iniciada a etapa de apresentação de lances verbais. 

12.11. O Pregoeiro convida os representantes das licitantes selecionadas, individualmente, em 

ordem decrescente do valor da proposta, a apresentar lances verbais, que deverão ser inferiores 
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à proposta de menor valor unitário, para o primeiro lance, e ao lance imediatamente anterior, 

para os demais. 

12.11.1. A ausência de representante credenciado 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.  

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

classificação será efetuada por sorteio.  

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

a Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

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

manifestarem desinteresse em apresentar novos lances 

12.12. Declarada encerrada a etapa de lances e estando classificados na ordem decrescente de 

valor, a Pregoeira examina a aceitabilidade do preço obtido. 

12.12.1. 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. 

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

como lance mínimo. 

12.12.3. 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. 

12.13. 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 no item 11(habilitação), sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na 

própria sessão. 

12.13.1. Caso sejam licitados mais de um item ou lote, a habilitação da licitante vencedora 

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

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

será declarada vencedora. 
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12.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 

Pregoeira 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. 

12.16. Nas situações previstas nos subitens 12.8, 12.10 e 12.13, a Pregoeira poderá negociar 

diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 

12.17. Recursos 

 

12.17.1 – A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, 

com registro em ata da síntese das suas razões, quando então, a licitação seguirá um dos 

procedimentos constantes do item 13. 

12.17.2 – Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  

12.17.3 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará 

o procedimento.  

12.17.4– O recurso contra decisão da Pregoeira e sua Equipe de Apoio terá efeito 

suspensivo.  

12.17.5– O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

12.17.6 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à 

licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação.  

 

12.18 – Encerramento da Sessão 

 

12.18.1 – Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de 

cumpridas todas as fases pré-estabelecidas, o envelope que irá guardar os envelopes de 

Habilitação, devidamente rubricados pela Pregoeira e pelas licitantes, ficam sob a guarda 
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da Pregoeira, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão previamente marcada 

para prosseguimento dos trabalhos. 

12.18.2– Todos os documentos são colocados à disposição dos presentes para livre 

exame e rubrica.  

12.18.3 – Todos os atos ocorridos durante a sessão pública são registrados em ata, que é 

assinada pelos representantes das licitantes presentes, pela Pregoeira e Equipe de Apoio.  

12.18.3.1 – Recusas ou impossibilidades de assinatura devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

12.18.4 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada Nesta Prefeitura no endereço constante no Preâmbulo deste edital, 

durante 30 (trinta) dias após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos. 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO 

 

13.1 – Caso não haja recurso, a Pregoeira, 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 Bertolinia-PI. 

13.2 – Caso haja recurso, os interessados deverão apresentar memoriais, dirigidos a Pregoeira, 

no prazo de 03 (três) dias úteis contados do dia subseqüente à realização 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 subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

13.2.1 – Nessa hipótese, o Senhor Prefeito Municipal decidirá sobre os recursos, 

adjudicando o objeto do Pregão Presencial à licitante considerada vencedora e, 

constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o procedimento licitatório. 

13.3 – O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes ao mesmo, sujeitos à publicação, 

serão feitos no Diário Oficial dos Municípios. 

13.4 – Caso a vencedora do certame tenha exercido o direito de desempate previsto no subitem 

12.12.1, deverá o comprovar em sessão pública, caso não o faça a licitante vencedora, estará 

sujeita, à penalidade estabelecida no subitem 17.3 deste Edital. 

 

14. DO CONTRATO 
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14.1 – A melhor proposta terá seu preço registrado em seu valor.  

14.2 – A Prefeitura Municipal de Bertolinia-PI convocará a adjudicatária, no prazo previsto na 

Notificação, para assinar o Contrato, cuja minuta integra este edital, sob pena de decair do 

direito ao fornecimento, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no subitem 17.3.  

14.2.1 – 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 Bertolinia-PI.  

14.2.2 – No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária se obriga a apresentar os 

seguintes documentos: 

14.2.2.1 – cópia autenticada da procuração ou contrato social;  

14.2.2.2 – cópia autenticada da cédula de identidade ou documento equivalente 

com foto; 

14.2.3 – A não apresentação dos documentos solicitados no subitem 14.2.2 

impedirá a assinatura do Contrato, implicando na aplicação de penalidades cabíveis 

no subitem 17.3. 

14.3 – O Contratado não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de 

inexecução contratual.  

14.4 – Constituem motivos para a rescisão Contratual às situações referidas nos artigos 77 e 78 

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

14.5 – A contratação será celebrada com duração de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do termo de contrato. 

 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

15.1 – No recebimento e aceitação do objeto da licitação serão observadas, no que couber, as 

disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

15.2 – Para o fornecimento objeto desta contratação será observado às especificações e 

condições previstas no Anexo I – Termo de Referencia. 

15.3 – O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as 

especificações estabelecidas no Anexo I – Termo de Referencia.  

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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16.1. Executar o fornecimento/prestação dos serviços em conformidade com o estabelecido no 

Anexo I – Termo de Referencia. 

 

17.PENALIDADES 

 

A Licitante que apresentar documentação inverossímil, praticar ato ilícito ou falta grave, ou 

cometer fraude, será inabilitada ou desclassificada, sujeitando-se ainda, segundo a gravidade da 

falta cometida, à aplicação das seguintes penalidades: 

17.1 – suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Bertolinia, bem 

como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

17.2 – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

17.2.1– Nos casos de declaração de inidoneidade, a empresa penalizada poderá, depois 

de decorrido 02 (dois) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa ressarcir a esta 

Prefeitura os prejuízos resultantes, e desde que cessados os motivos determinantes da 

punição. 

17.3 – A desistência da proposta, lance ou oferta, dentro do prazo de sua validade; a não 

regularização da documentação de regularidade fiscal no prazo previsto; a recusa em assinar o 

Contrato, não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições 

estabelecidos; ou a não comprovação da condição de ME ou EPP, ensejarão a cobrança pelo 

Município, por via administrativa ou judicial, de multa de até 30% (trinta por cento) do valor total 

da proposta, lance ou oferta, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 17.1. 

17.3.1 – O disposto no subitem 17.3 não se aplica aos adjudicatários remanescentes que, 

convocados, não aceitarem assinar o Contrato com o saldo do quantitativo e o período 

remanescente do Contrato anterior. 

17.4 – Por descumprimento de cláusulas contratuais ou pela inexecução total ou parcial do 

Contrato, o Contratado poderá, após a apreciação de defesa prévia, sofrer as seguintes 

penalidades, de acordo com a gravidade da falta (Art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e Art. 7º da Lei 

10.520/02): 

17.4.1 – advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, 

para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente. 

17.4.2 – multa, nas seguintes situações: 
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17.4.2.1 – de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do Contrato por dia de 

atraso, se diante da autorização de abastecimento, o contratado não cumprir com o 

fornecimento, até o 5º (quinto) dia corrido do atraso, após o que, a critério desta 

Prefeitura, poderá ser promovido o cancelamento do Contrato.  

17.4.2.2– de 0,4% (quatro décimos por cento) incidentes sobre o valor do Contrato, 

por dia de atraso em iniciar o fornecimento, até o 15º (décimo quinto) dia corrido do 

atraso, após o que, a critério desta Prefeitura, poderá ser promovido o 

cancelamento do Contrato.  

17.4.2.3 – Em caso de cancelamento do Contrato por esta Prefeitura, decorrente do 

que prevê este subitem, ou de qualquer descumprimento de outra cláusula 

contratual, será aplicada, garantida a defesa prévia, multa de até 30% (trinta por 

cento) do valor total do Contrato, de acordo com a gravidade da infração. 

17.4.3 – suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

de Bertolinia-PI, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

17.4.4– declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

17.4.4.1 – Nos casos de declaração de inidoneidade a empresa penalizada poderá 

depois de decorrido prazo de 02 (dois) anos requerer a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a empresa 

ressarcir esta Prefeitura pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os 

motivos determinantes da punição. 

17.5 – As multas serão, após o regular processo administrativo, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da Contratada. 

17.6 – As penalidades previstas nos subitens 17.4.1, 17.4.3 e 17.4.4 poderão ser aplicadas 

juntamente com as multas previstas nesta Cláusula. 

17.7 – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, não 

eximindo a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar a Contratante. 

17.8 - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de 

caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de 

força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, 

nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 
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18. DO PAGAMENTO: 

 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 

imprescindível para o pagamento. 

18.1 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

18.2. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 

condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 

relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 

será suspenso.  

 

19.REVISÃO DE PREÇOS 

 

19.1 – O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante 

vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste 

comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 

65, da Lei nº. 8.666/93, ou em decorrência da política governamental e somente poderão ser 

reajustados de conformidade com os índices aplicados pelo Governo Federal, através de preço 

médio aplicado no Estado de São Paulo de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo), e 

a partir da data da vigência do reajuste, mediante comprovação de realinhamento dos preços, 

estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os 

lucros da CONTRATADA, deverão ainda ser cotados exclusivamente em moeda nacional. 

19.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para 

mais ou menos, conforme o caso. 

19.3 – Na hipótese da Contratada solicitar alteração de preços, a mesma terá que justificar o 

pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem 

a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 

produtos, etc.  
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19.4 – A Contratante poderá realizar ampla pesquisa de mercado ou qualquer outra diligência 

para confirmar a procedência e o valor da revisão de preços solicitada pela Contratada. 

19.5 – Na hipótese de revisão de preços a favor da Prefeitura, esta deverá comprovar, através 

de pesquisa de mercado ou qualquer outro parâmetro aplicável, o desequilíbrio 

econômicofinanceiro dos valores contratados. 

19.6 – A eventual autorização da revisão dos preços será concedida após a análise técnica da 

Contratante e, se concedida, será somente a partir da data do protocolo do pedido no Protocolo 

Geral da Contratante. 

19.6.1 – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo 

analisadas, a Contratada não poderá suspender o fornecimento/execução dos serviços e 

os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

 

19.6.2 – A Contratante deverá, quando autorizada à revisão dos preços, lavrar Termo 

Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para 

cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, em relação ao 

fornecimento/serviços realizados após o protocolo do pedido de revisão. 

 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS: 

 

A despesa decorrente do presente Convite correrá à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento municipal para 2017. 

Dotação Orçamentária:  

02.01.00.04.122.1015.2007.339030-02.03.00.04.122.1014.2024.339030-

02.05.00.04.123.1013.2027.339030-02.06.01.13.392.1130.2078.339030-

02.11.01.08.244.1039.2016.339030-02.06.01.12.361.1161.2067.339030-

02.06.01.12.361.1161.2003.339030-02.06.01.12.361.1161.2023.339030 

02.06.01.12.361.1161.2021.339030-02.10.01.10.301.1052.2098.339030 -

02.10.02.10.301.1052.2055.339030-02.11.02.08.243.1039.2104.339030 

02.11.02.08.243.1142.2014.339030-02.11.02.08.244.1039.2105.339030 

02.11.02.08.244.1039.2043.339030-02.11.02.08.244.1039.2106.339030 

02.12.00.10.302.1042.2096.339030 
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Fonte de Recursos: FPM, ICMS ESTADUAL, IPVA ESTADUAL, ICMS EXPORT. (LC-87/96), 

FEP, ITR, AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%., FNDE / Q.S.E, PNATE, BRALF – 

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

SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CO-FINANCIAMENTO – 

SESAPI/GOVERNO DO ESTADO, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS PBV III, FNAS IGDBF, 

FNAS IGD SUAS, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, 

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%. 

 

21. GARANTIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

 

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta  

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

22.1 – Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato, nota de Empenho oriundo deste Edital 

será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento ou 

não do pedido. 

22.2 – A autoridade competente poderá, em qualquer fase do procedimento licitatório 

desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidônea para contratar com a 

Administração pública. 

22.3 – A Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI fica reservado o direito de revogar a presente 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação, de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.  

22.4 – As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da 

contratação.  

22.5 – Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas 

a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para 

consecução do fim desta licitação. 
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22.5.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas 

expressamente na própria ata da sessão. 

22.5.2. Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para 

abertura dos envelopes “Documentação – propostas ou habilitação” na mesma sessão; 

em face do exame das propostas com as exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos 

não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 

imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão a 

ser convocada pelo Pregoeiro. 

22.6 – Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, exceto quando 

renunciarem tacitamente ao direito. 

22.7 – Os extratos parciais do resultado final desta licitação serão divulgados em Diário Oficial. 

22.8 – Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no 

Diário Oficial, na forma legal, quando couber. 

22.9 – Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição 

para retirada na Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI, até 60 (sessenta) dias após a publicação 

do extrato contratual, sendo posteriormente enviado para reciclagem.  

22.10. No caso das empresas declaradas na condição de classificáveis, os documentos de 

habilitação serão devolvidos e somente requisitados na sessão em que for retomada a 

negociação, verificados naquela oportunidade na ordem de chamamento, a aptidão da licitante 

para firmar contrato com a administração. 

22.11. Para efeito desta licitação serão consideradas classificáveis as licitantes que 

apresentarem o MENOR PREÇO POR LOTE, na ordem crescente, depois da(s) empresa(s) que 

tiver(em) seu(s) preço(s) adjudicado(s) pelo pregoeiro. 

22.12 – Quaisquer tributo ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 

proposta comprovada repercussão nos preços tratados, implicarão na revisão destes para mais 

ou para menos. 

22.13– Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação serão solucionados 

pelo Pregoeiro, na sessão, sempre na presença dos representantes das empresas envolvidas. 

22.14 – Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras 

situações porventura vivenciadas, serão decididos pelo Pregoeiro na sessão, com vista conferir 

agilidade ao feito. 
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22.15 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Comarca da Cidade de Bertolínia, Piauí, excluído que 

fica quaisquer outros por mais privilegiado que seja. 

 

Bertolínia-PI, 16 de janeiro 2017. 

 

 

Benilvan Ferreira de Sousa 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA 

“Um novo tempo uma nova história” 

 

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

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA  

 

 

 

1. OBJETO: 

 

O presente Termo de Referência tem por objetivo a qualificação e classificação de 

empresa para aquisição de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificantes destinados ao 

abastecimento e manutenção das frotas de veículos (pertencentes e locados) e motores 

estacionários de poços tubulares do Município de Bertolínia, durante o ano de 2017. 

. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

 

 Esse combustível, destina -se a atender as necessidades da Administração Municipal, 

principalmente junto a Secretaria Municipal da Saúde, especialmente para as ambulâncias e 

veículos que transportam pessoas para outras localidades a fim de se submeterem à consultas e 

exames especializados na área médica, bem como junto a Secretaria Municipal de Educação, 

especialmente para os ônibus que transportam os alunos diariamente par as escolas da zona 

rural. 

Além dos veículos da Secretaria da Saúde e dos demais órgãos da Administração, o 

combustível destina-se também aos veículos e máquinas da Prefeitura Municipal, principalmente 

para os que trabalham na manutenção do sistema viário do interior do Município. 

Soma-se a isso, o fato de Bertolínia ser um Município pequeno, havendo a necessidade 

dos veículos pertencente e locados da Administração e do Gabinete se deslocarem à outras 

cidades para a realização dos indispensáveis e inadiáveis, serviços burocráticos, como por 

exemplo, serviços bancários, junto as secretarias estaduais, Tribunal de Contas, Tribunal de 

Justiça, etc. 

Nota-se que as atividades dos veículos e máquinas que consumirão o combustível, cuja 

aquisição está sendo solicitada através deste documento, são atividades públicas 

indispensáveis, que necessitam de atendimento por parte do Poder Público Municipal, e o não 

atendimento dessas situações poderá ocasionar prejuízos irreparáveis à população, 

principalmente no que diz respeito à área da saúde pública, transporte escolar e manutenção 

das estradas do interior. 
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3. ESPECIFICAÇÕES 

 

 

LOTE I – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES E MAQUINAS DO PAC. 

PRODUTO UNID QUANT/MÊS QUANT/ANO VALOR TOTAL 

DIESEL COMUM Litro 3.000 36.000 R$ 3,32 R$ 119.520,00 

GASOLINA Litro 1.500 18.000 R$ 4,05 R$ 72.900,00 

OLEO SAE 40 Litro 60 720 R$ 18,00 R$ 12.960,00 

OLEO DIESEL S10 Litro 3.000 36.000 R$ 3,40 R$ 122.400,00 

OLEO SAE 90 Litro 60 720 R$ 20,00 R$ 14.400,00 

FLUIDO DE FREIO Frasco 500ml 15 180 R$ 15,00 R$ 2.700,00 

GRAXA Kg 50 600 R$ 20,00 R$ 12.000,00 

TOTAL R$ 356.880,00 

LOTE II – SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS E SAMU 

PRODUTO UNID QUANT/MÊS QUANT/ANO VALOR TOTAL 

DIESEL COMUM Litro 3.000 36.000 R$ 3,32 R$ 119.520,00 

GASOLINA Litro 2.500 30.000 R$ 4,05 R$ 121.500,00 

OLEO SAE 40 Litro 60 720 R$ 18,00 R$ 12.960,00 

OLEO DIESEL S10 Litro 2.500 30.000 R$ 3,40 R$ 102.000,00 

OLEO SAE 90 Litro 40 480 R$ 20,00 R$ 9.600,00 

FLUIDO DE FREIO Frasco 500ml 10 120 R$ 15,00 R$ 1.800,00 

GRAXA Kg 15 180 R$ 20,00 R$ 3.600,00 

TOTAL R$ 370.980,00 

LOTE III – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PRODUTO UNID QUANT/MÊS QUANT/ANO VALOR TOTAL 

DIESEL COMUM Litro 2.500 30.000 R$ 3,32 R$ 99.600,00 

GASOLINA Litro 2.500 30.000 R$ 4,05 R$ 121.500,00 

OLEO SAE 40 Litro 60 720 R$ 18,00 R$ 12.960,00 

OLEO DIESEL S10 Litro 3.000 36.000 R$ 3,40 R$ 122.400,00 

OLEO SAE 90 Litro 30 360 R$ 20,00 R$ 7.200,00 
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FLUIDO DE FREIO Frasco 500ml 10 120 R$ 15,00 R$ 1.800,00 

GRAXA Kg 20 240 R$ 20,00 R$ 4.800,00 

TOTAL R$ 370.260,00 

 

 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

 

4.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, em conformidade com o 

presente Termo de Referência, nos termos da legislação vigente, ou quaisquer outras que 

vierem a substituí-la, alterá-la ou complementá-la. 

4.2 Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento realizado pela CONTRATANTE. 

4.3 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as obrigações assumidas e condições 

que ensejaram sua habilitação, na fase licitatória, e naquelas exigidas na fase de contratação. 

4.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato que apresentar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados. 

4.5 Comunicar imediatamente ao gestor do contrato, quaisquer fatos ou anormalidades que 

possam prejudicar o bom andamento e/ou o resultado final dos serviços. 

4.6 Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pela CONTRATANTE, por meio do 

preposto indicado, para exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados aos 

serviços contratados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a convocação. 

4.7 Fornecer o combustível em conformidade com o item 3 deste Termo de Referência; 

4.8 A entrega dos produtos, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, contendo preço unitário e 

total da mesma, deverá ser feita em sua totalidade pela empresa vencedora, imediatamente na 

sede da contratante, sempre com o recebimento da ordem de fornecimento. 

4.9 Os produtos desta licitação deverão em sua plenitude ser de boa qualidade, em como, 

respeitar as especificações supracitadas, sob pena de desclassificação. 
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5. RECURSOS FINANCEIROS 

 

  

                   Dotação Orçamentária: 

 

02.01.00.04.122.1015.2007.339030-02.03.00.04.122.1014.2024.339030-

02.05.00.04.123.1013.2027.339030-02.06.01.13.392.1130.2078.339030-

02.11.01.08.244.1039.2016.339030-02.06.01.12.361.1161.2067.339030-

02.06.01.12.361.1161.2003.339030-02.06.01.12.361.1161.2023.339030 

02.06.01.12.361.1161.2021.339030-02.10.01.10.301.1052.2098.339030 -

02.10.02.10.301.1052.2055.339030-02.11.02.08.243.1039.2104.339030 

02.11.02.08.243.1142.2014.339030-02.11.02.08.244.1039.2105.339030 

02.11.02.08.244.1039.2043.339030-02.11.02.08.244.1039.2106.339030 

02.12.00.10.302.1042.2096.339030 

 

Os recursos provenientes desta licitação são:  

 

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

RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%., FNDE / Q.S.E, PNATE, BRALF – EJA, F.M.S. – 

REPASSE, FUS EC/29 – ASPS 15%, FNS BLATB – ATENÇÃO BÁSICA, FNS SAMU – 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CO-FINANCIAMENTO – 

SESAPI/GOVERNO DO ESTADO, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS PBV III, FNAS IGDBF, 

FNAS IGD SUAS, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, 

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. PAGAMENTO 

 

18.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada, pela autoridade competente, após a entrega, sendo esta condição 

imprescindível para o pagamento. 

18.2 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

18.3. O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às 

condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura 

relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento 

será suspenso.  
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7. AVALIAÇÃO DE CUSTOS 

 

▪ Atendendo ao disposto na Lei 8.666/93 o Setor de Compras do Município, procedeu à consulta 

de mercado para verificação dos preços e estimativa de custos. 

  

8. VALOR ESTIMADO 

 

▪ O valor estimado para esta licitação é de R$ R$ 1.075.740,00. 

 

9. METODOLOGIA 

 

▪ O critério de aceitação das propostas será o de menor preço por Lote. 

 

10. PRAZO CONTRATUAL 

 

A contratação vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato 

 

11. DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização do serviço desta licitação será realizada através do Setor competente deste 

Município ou por funcionário por ele indicado. 

 

 

 

Declaramos, em conformidade com o Art. 1º da Lei 10.520/2002, que os produto 

descritos na planilha em anexo a serem utilizados pelas secretarias são bens comuns. 

 

 

 

 

Benilvan Ferreira de Sousa 

Presidente da CPL 
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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 n.º001/2017, (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 Permanente de Licitação 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

Procedimento nº 002/2017. 

 

(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 Permanente de Licitação 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

Procedimento nº 002/2017. 

 

(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 Permanente de Licitação 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

Procedimento nº 002/2017 

. 

(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 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

“DECLARAÇÃO” 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

At. – Comissão Permanente de Licitação 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

Processo nº 002/2017. 

 

(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 

MODELO DE PROPOSTA REFERENTE  

 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 

 

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 na planilha anexa, estão incluídos 

todos os custos com mão de obra, aquisição dos materiais necessários ao Trabalho, 

fretes, 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 
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LOTE I–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE ASSISTENCIA 

SOCIAL E MOTORES ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES E MAQUINAS DO 

PAC. 

PRODUTO UNID QUANT/MÊS QUANT/ANO VALOR TOTAL 

DIESEL COMUM Litro     

GASOLINA Litro     

OLEO SAE 40 Litro     

OLEO DIESEL S10 Litro     

OLEO SAE 90 Litro     

FLUIDO DE FREIO Frasco 500ml     

GRAXA Kg     

TOTAL  

LOTE II – SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS E SAMU 

PRODUTO UNID QUANT/MÊS QUANT/ANO VALOR TOTAL 

DIESEL COMUM Litro     

GASOLINA Litro     

OLEO SAE 40 Litro     

OLEO DIESEL S10 Litro     

OLEO SAE 90 Litro     

FLUIDO DE FREIO Frasco 500ml     

GRAXA Kg     

TOTAL  

LOTE III – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

PRODUTO UNID QUANT/MÊS QUANT/ANO VALOR TOTAL 

DIESEL COMUM Litro     

GASOLINA Litro     

OLEO SAE 40 Litro     

OLEO DIESEL S10 Litro     

OLEO SAE 90 Litro     

FLUIDO DE FREIO Frasco 500ml     

GRAXA Kg     

TOTAL  
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Obs.: Cada 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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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

LOTE Nº ___ 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO Nº  ________/2017 

 

TERMO DE CONTRATO PARA COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, 

ÁLCOOL E DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO 

ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS FROTAS DE 

VEICULOS(PERTENCENTES E LOCADOS) E MOTORES 

ESTACIONÁRIOS DE POÇOS TUBULARES DO MUNICÍPIO 

DE BERTOLÍNIA, DURANTE O ANO DE 2017, 

ESTABELECIDO PELO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, 

MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE SEGUEM. 

 

 

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

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ n° 41.522.319/0001-

64, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, 34, Centro. Bertolínia-PI, CEP: 64833-000, 

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, celebram o 

presente Contrato para o fornecimento de Aquisição de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel) 

e lubrificantes destinados ao abastecimento e manutenção das frotas veículos (pertencentes e 

locados) e motores estacionários de poços tubulares do Município de Bertolínia, durante o ano 

de 2017 e mediante as cláusulas e condições seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Aquisição de Combustíveis (gasolina, álcool e diesel) e lubrificantes destinados ao 

abastecimento e manutenção das frotas de veículos (pertencentes e locados) e motores 

estacionários de poços tubulares do Município de Bertolínia, durante o ano de 2017. 

     

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. 

As despesas deste contrato para aquisição de combustíveis e lubrificantes correrão à conta dos 

recursos financeiros oriundos do FPM, ICMS ESTADUAL, IPVA ESTADUAL, ICMS EXPORT. 

(LC-87/96), FEP, ITR, AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%., FNDE / Q.S.E, 

PNATE, BRALF – EJA, F.M.S. – REPASSE, FUS EC/29 – ASPS 15%, FNS BLATB – 

ATENÇÃO BÁSICA, FNS SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 

CO-FINANCIAMENTO – SESAPI/GOVERNO DO ESTADO, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS 

PBV III, FNAS IGDBF, FNAS IGD SUAS, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, AFM, 

RECURSOS PRÓPRIOS, 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%.. 

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 global 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.    

2.3 – os produtos objetos deste contrato serão adquiridos parceladamente de acordo com as 

necessidades. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO  

 

O prazo de vigência deste Contrato terá inicio na data de sua assinatura, tendo duração de 

12(doze) meses, podendo ser renovado, dependendo do acordo entre as partes. 
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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; 

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% (hum 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 – Exercer fiscalização sobre a entrega da mercadoria, notificando a CONTRATADA e fixando-

lhe prazo para corrigir qualquer defeito ou irregularidade no fornecimento; 

III – Garantir o acesso ao local de entrega dos empregados da CONTRATADA credenciados 

para este fim. 

IV - Solicitar as quantidades e os produtos que serão adquiridos a cada pedido, com uma 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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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. 

IV – Faturar os produtos entregues à CONTRATANTE conforme estabelecido neste 

CONTRATO. 

 

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 FPM, ICMS ESTADUAL, IPVA ESTADUAL, ICMS 

EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%., FNDE / 

Q.S.E, PNATE, BRALF – EJA, F.M.S. – REPASSE, FUS EC/29 – ASPS 15%, FNS BLATB – 

ATENÇÃO BÁSICA, FNS SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 

CO-FINANCIAMENTO – SESAPI/GOVERNO DO ESTADO, FNAS SCFV, FNAS PBF, FNAS 

PBV III, FNAS IGDBF, FNAS IGD SUAS, ICMS EXPORT. (LC-87/96), FEP, ITR, AFM, 

RECURSOS PRÓPRIOS, 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%. 

O pagamento dos valores contratados através deste contrato poderá ser quitado em todo ou em 

parte na totalidade das fontes de recursos aqui citados. 
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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. 

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, caucionar ou 

alienar de qualquer forma, os direitos decorrentes deste contrato; 

9.5 - Se o CONTRATADO não entregar os materiais licitados na forma e quantidade constante 

no anexo ao edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

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

legais contidos na Lei Federal nº 10.520/02,  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  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
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Este instrumento é de prestação de serviços 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.  

 

BERTOLÍNIA – PI, _____ de ________________________ de 2017. 

 

 
Luciano Fonseca de Sousa 

Prefeito Municipal – Contratante 

 

 

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

Contratado 

Testemunhas: 

1)                                                                             2)    
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ANEXO IX 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 

 

RECIBO 

 

 

Recebemos da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Bertolínia-PI, o Edital relativo ao PREGÃO PRESENCIAL No 001/2017 e seus anexos, 

a que se refere o protocolo de entrega acima. 

 

Bertolínia-P), ____ de ___________de 2017. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante 

 

 

FIRMA  

 

ENDEREÇO 

 

 

CNPJ  

TELEFONE  

E-MAIL  

 

NOME 

LEGÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


