
 

 

 

 

 

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” 

 

 

 

 

 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁZ DE COZINHA PARA SUPRIR AS 

DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR 12 MESES, CONFORME 

TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I. 

 

2ª CHAMADA 

COMISSÃO DE PREGÕES 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0011/2017 

TIPO MENOR PREÇO 

 

 

 

 

 

 

Processo administrativo  

Nº. 0015/2017 – CP 
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ANEXO X 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0011/2017 
 
EMPRESA: __________________________________________________________  

ENDEREÇO: ________________________________________________________  

CIDADE: _________________________________________ UF: _______________ 

CNPJ DA EMPRESA: _________________________________________________ 

TELEFONES: ________________________________________________________ 

FAX: _______________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________ 

 
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
NOME: _____________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________________ UF: _________________ 

RG: ______________________ CPF: _____________________________________ 

TELEFONES: ________________________________________________________ 

 
Recebi cópia do Edital e seus anexos relativos ao Pregão Presencial N° 0011/2017, 
cujos envelopes de Proposta e Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 08 
(oito) horas, do dia 26/06/2017, na sala da Comissão Pregões, situada na Praça 
Nossa Senhora Aparecida, 34, Centro – Bertolínia-PI, CEP 64.870-000.  

Bertolínia-PI, _________ de ___________________________ de 2017. 
  

➢ Aos licitantes que retirarem o Edital no Sitio do Tribunal de Contas do Estado 
– TCE-PI, solicitamos às V.S.ª preencherem o recibo de entrega de edital 
acima e enviar para Prefeitura Municipal ou entregar na sede da Prefeitura no 
dia da abertura deste processo. 

➢ A não remessa de recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como, de quaisquer 
informações adicionais.  
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AVISO DE LICITAÇÃO 2ª CHAMADA 

 A Comissão de Pregões torna público que realizará a abertura de Processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO, abaixo citada, na 

conformidade dos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 

da Lei Federal 10.520/2002. 

 Poderão participar do Certame Licitatório, Empresas do ramo que 

comparecerem na data e hora marcada para abertura dos envelopes das propostas 

e habilitação que possam atender as exigências contidas no edital, e que 

manifestem seu interesse mediante a apresentação das propostas. 

 As Empresas interessadas deverão procurar a Comissão de Pregões, junto a 

Secretaria Municipal de Administração na Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI, na 

sua sede provisória na Pça. Santa Teresinha, 300, para adquirirem o Edital ao custo 

de R$ 50,00 ou gratuitamente no sitio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 

TIPO MENOR PREÇO 

Procedimento 0015/2017 

 Objeto: Pregão Presencial para contratação futura de empresa para 

fornecimento de gás de cozinha para suprir as demandas das secretarias municipais 

por 12 meses, conforme termo de referência anexo I. 

Abertura: 26 de junho de 2017 - às 08:00 horas 

Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de BERTOLÍNIA – PI. 

BERTOLÍNIA-PI, 13 de Junho de 2017. 

 

 

__________________________________________ 

Benilvan Ferreira de Sousa 

Pregoeiro 
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SETOR DE LICITAÇÃO ABERTURA DE PROCESSO 

 

Nos termos do art. 38, caput, da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, fica 

aberto o processo administrativo nº. 0015/2017, na modalidade Pregão Presencial 0011/2017, do 

tipo Menor Preço Global, devidamente autuado, protocolado e numerado, para a contratação futura 

de empresa para fornecimento de gás de cozinha para suprir as demandas das 

secretarias municipais, durante o ano de 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

Benilvan Ferreira de Sousa 

Presidente da CPL 
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EDITAL 0015/2017 

PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0015/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA–PI, por intermédio da 

Comissão Permanente de Licitações designada pela portaria n.º 0015/2017 de 05 de 

janeiro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 0011/2017, do Tipo MENOR PREÇO, 

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 e alterações posteriores e pelas condições estabelecidas neste Edital e 

seus ANEXOS. 

DATA DA ABERTURA: 26/06/2017.  

HORÁRIO: 08:00 hs. 

LOCAL: Sala de reunião da Prefeitura,  

ENDEREÇO: Sede provisório à Pça. Santa Teresinha, 300 - centro, 

BERTOLÍNIA – PI. 

Obs.: Se a data de abertura deste processo licitatório coincidir com feriado, 

este será realizado no primeiro dia útil após a data de abertura constante neste 

edital. 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto: Pregão Presencial para contratação 

futura de empresa para fornecimento de Gás de cozinha para suprir as 

demandas das secretarias municipais, conforme termo de referência anexo I 

e conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus 

anexos. 

1.2. Para efeitos de Pregão Presencial deverá ser cotado o valor unitário que a 

posterior será computada junto ao quantitativo estimado no Termo de 

Referência deste Edital 

2. DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
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Os produtos deverão ser entregues conforme solicitação de cada órgão e 

conforme especificações abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

1 GÁS GLP 
BOTIJÃO 

13Kg 
312 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR: 

3.1. 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. 

3.2. Cumpram os requisitos de CREDENCIAMENTO; 

3.3. Estejam na hora marcada para abertura das propostas. 

4. DOS IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO: 

4.1.  Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público 

Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

4.2. Estejam sob regime de concordata ou falência; 

4.3. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 

licitações; 

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

4.5. Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

4.6. 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; 

4.7. Servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação. 

4.8. 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 
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suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante 

da Administração. 

4.9. 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. 

4.9.1. Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, 

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

constituição. 

5. 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; 

Anexo IX – Minuta da ATA de Pregão Presencial; 

Anexo X - Recibo de entrega de edital 

6. DO CREDENCIAMENTO: 

6.1. O credenciamento é um dos pré-requisitos de participação do certame, 

devendo a documentação estar fora dos envelopes; 

6.2. Os representantes das empresas concorrentes deverão entregar ao 

presidente da CPL, antes da entrega dos envelopes das propostas e habilitação: 
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6.3. Cópia autenticada ou cópia acompanhada de original de documentos de 

identificação do representante da empresa concorrente, a ausência deste deixará 

a empresa sem representante e este poderá entregar a proposta mais não poderá 

participar da fase de lances; 

6.4. Cópia autenticada ou cópia acompanhada de original de documentos de 

identificação do proprietário ou sócio administrador da empresa concorrente; 

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

todos os seus aditivos; 

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

cumprem plenamente os requisitos de habilitação, anexo IV; 

6.7. 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. 

6.8. Cada proponente somente poderá ter um único representante. 

6.9. 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”.  

6.10. 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. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1.  As propostas deverão ser apresentadas em envelopes contendo os 

seguintes dizeres: 

Envelope – nº 01 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 

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 “2” - HABILITAÇÃO antes dos 

ENVELOPES “1” - 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. 

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

- A proposta deverá atender as seguintes exigências: 

a) As propostas deverão estar em seus envelopes correspondente, ex.: Lote I, 

Envelope I, etc., caso a empresa apresente as propostas em envelopes trocados 

ou juntos a mesma será aceita mais não irá participar da fase de lances; 

b) 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; 

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

d) Deverão conter o CNPJ do licitante; 

e) Deverão conter Conta, Agência e banco da empresa licitante; 

f) Deverão conter as especificações constantes no anexo I; 

g) Ter prazo de validade não inferior a 60 dias, contados a partir da entrega da 

proposta; 

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

sob pena de exclusão do SRP; 

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

7.3. 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. 
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7.4. 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. 

7.5. É vedado projetar quaisquer acréscimos em virtude da expectativa 

inflacionaria ou de recursos financeiros. 

7.6. 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. 

7.7. 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. 

7.8. 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; 

7.9.  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; 

7.10. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, 

prevalecerá o preço por extenso; 

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

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

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

02.06.01.12.361.1161.2067.339030 - 02.10.01.10.301.1052.2098.339030 

02.10.02.10.301.1052.2055.339030 - 02.12.00.10.302.1042.2096.339030 

9. DA FONTE DE RECURSOS 

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

AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%, FNS BLATB – ATENÇÃO 
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BÁSICA, FNS BLAFB – ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CO-FINANCIAMENTO – 

SESAPI / GOVERNO DO ESTADO, CO-FINANCIAMENTO – SESAPI / GOVERNO 

DO ESTADO, RECURSOS PRÓPRIOS, H.M.R.M. – REPASSE DA PREFEITURA, 

H.M.R.M, RECURSOS PRÓPRIOS, F.M.S. – REPASSE, FUS EC/29 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Documentação exigida para habilitação poderá ser apresentada, em 

cópia legível ou conferida a vista do original, por qualquer dos membros da 

Comissão Pregões da Prefeitura Municipal de BERTOLÍNIA, durante o 

processo e o envelope terá que conter os seguintes dizeres:  

Envelope – 2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

NOME E CNPJ DA PROPONENTE 

10.2. No envelope de DOCUMENTAÇÃO os proponentes deverão 

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

10.3. Documentos de Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de Identidade do(s) proprietário(s), ou sócio administradores; 

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

c) Requerimento de Registro Comercial (no caso de empresa individual) ou ato 

constitutivo; 

10.4. Documentos de Regularidade Fiscal. 

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

b) Prova de situação regular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, (certidão conjunta)  

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (certidões da Dívida Ativa e 

Situação Fiscal e Tributos); 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (certidões da Dívida Ativa e 

Situação Fiscal e Tributos); 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

g) Alvará de funcionamento da sede do licitante; 

h) Alvará da Vigilância Sanitária. 

10.5. 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, 

chancelado pela junta comercial e com termo de abertura e encerramento do 

exercício financeiro; 

10.6. Qualificação técnica: 

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. 

10.7. 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); 

10.8. Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar 

documentos para habilitação relativa apenas à matriz. 

10.9. 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. 

10.10. O Licitante que não satisfazer quaisquer umas das condições exigidas 

neste Edital ficará inabilitado para a fase seguinte. 
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10.11. 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; 

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

apresentação dos documentos para habilitação. 

11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

11.1. Somente serão examinadas a PROPOSTA DE PREÇO contida no 

envelope 1; 

11.2. No julgamento da proposta será considerada vencedora a que 

apresentar MENOR PREÇO. 

a) Não atenda às exigências deste PREGÃO PRESENCIAL; 

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

12. DO PROCEDIMENTO 

12.1. 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; 

12.2. Para abertura do envelope de proposta haverá uma tolerância de 10 

minutos, depois não será recebido nenhum documento ou proposta; 

12.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as 

PROPOSTAS; 

12.4. 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 
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50% mais baixo que a média de todas as propostas (art. 48, inc. II, § 1º, 

Lei nº 8.666/1993). 

12.5. 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; 

12.6. 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; 

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

12.8. Após o término do período recursal, será comunicado aos licitantes o 

dia e hora da sessão específica para a abertura da documentação de 

habilitação; 

12.9. 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; 

12.10. Ao proceder à abertura dos envelopes das propostas classificadas, 

todas as propostas deverão ser rubricadas pelos licitantes presentes e pela 

Comissão; 

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

devidamente formalizada; 

12.12. As empresas estarão obrigadas a cumprir somente as exigências de 

apresentação de documentos contidas neste edital. 

12.13. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada o lance ofertado. 

12.14. As propostas apresentadas serão analisadas, desclassificando-se as 

que não atenderem às especificações, prazos e condições fixados no edita. 

12.15. Em seguida será identificada a proposta de menor preço cujo conteúdo 

atenda às especificações do edital. 
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12.16. Serão Classificadas propostas com valores superiores em até 10% 

(dez por cento) da proposta de menor preço, e classificadas em ordem 

crescente. 

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

ordem decrescente. 

12.18. Em caso de empate de propostas classificadas, todos os 

representantes serão convidados a participar dos lances verbais. 

12.19. 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. 

12.20. 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. 

12.21. 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. 

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

classificação será efetuada por sorteio. 

12.23. Quando comparecer uma licitante ou houver apenas uma proposta 

válida, caberá a Pregoeira verificar a aceitabilidade do preço ofertado. 

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

representantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances. 
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12.25. Declarada encerrada a etapa de lances e estando classificado na 

ordem decrescente de valor, o Pregoeiro examina a aceitabilidade do preço 

obtido. 

12.26. 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. 

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

acordado como lance mínimo. 

12.28. 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. 

12.29. 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. 

12.30. 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. 

12.31. Constatado o atendimento das exigências de Habilitação e as fixadas 

no edital, à licitante será declarada vencedora. 

12.32. 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 
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apuração de uma proposta aceitável e que atenda ao edital, cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora. 

12.33. 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.  

12.34. 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.  

12.35. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

12.35.1. 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; 

12.35.2. 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. 

12.35.3. 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.  

12.35.4. 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.  

12.36. 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.  
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12.37. 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. 

13. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICIDADE. 

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

adjudicar o objeto do certame ao autor do menor valor do lote, encaminhando 

o processo para homologação Prefeito Municipal de BERTOLÍNIA-PI. 

13.2. 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. 

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. 

14. DO CONTRATO 

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

14.2. 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.  

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 Bertolínia-PI. 
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14.3. O Contratado não se eximirá das penalidades correspondentes, na 

hipótese de inexecução contratual. 

14.4. Constituem motivos para a rescisão Contratual as situações referidas 

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

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

data da assinatura do termo de contrato. 

14.6. 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; 

14.7. 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. 

15. DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

15.1. O licitante contratado deverá fornecer os serviços conforme previsto no 

anexo I, e de acordo com a necessidade da administração; 

15.2. O pagamento será efetuado mensalmente conforme apresentação de 

Nota Fiscal e emissão de recibo. 

16. 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:  

16.1. Advertência; 

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

descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste contrato; 

16.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

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

anos; 

16.4. 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 
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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; 

16.5. As sanções previstas nos subitens 16.1, 16.3 e 16.4, deste item, 

poderão ser aplicadas juntamente com o subitem 16.2, facultada a defesa 

prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis; 

16.6. A sanção estabelecida no subitem 16.4, deste item, é de competência 

exclusiva do Prefeito Municipal de Bertolínia-PI, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (anos) de sua aplicação. 

16.7. 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; 

16.8. A rescisão, obedecendo aos preceitos legais que incubem à 

contratante em conformidade com a lei 8.666/93. 

16.9. 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. 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. 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 
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de adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura das propostas, 

descabendo em tais casos qualquer indenização aos licitantes. 

17.2. 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; 

17.3. 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; 

17.4. 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; 

17.5. 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), 29 de Maio de 2017. 

 

 

 

Benilvan Ferreira de Sousa 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  

1.1. O presente termo de referência tem por objeto Pregão Presencial para 

contratação futura de empresa para fornecimento de Gás de cozinha para 

suprir as demandas das secretarias municipais, conforme termo de 

referência anexo I, durante o período de 12 meses. 

1.2. JUSTIFICATIVA: 

1.2.1. O fornecimento dos produtos deste processo licitatório se 

destina a atender a aquisição de gás de cozinha, considerando o 

levantamento das necessidades fornecidas pelas secretarias, prevendo as 

possíveis necessidades advindas da necessidade de cozimento de 

alimentos destinados aos funcionários da saúde e os pacientes bem como 

dos alunos da rede pública municipal, na recepção da população ao 

procurar os serviços públicos nos órgão municipais, e também a 

higienização das unidades escolares, unidades de saúde, praças e vias 

publicas. 

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 

Pregão Presencial, 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. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT 

1 GÁS GLP 
BOTIJÃO 

13Kg 
312 

 

1.4. VALORES/CUSTOS: 
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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. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Compete à Contratante: 

2.1.1. Acompanhar e fiscalizar, a entrega dos produtos; 

2.1.2. 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; 

2.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no 

Contrato. 

2.1.4. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei 

Nº 8.666/93. 

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

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

obrigações constantes das Condições estabelecidas em lei: 

3.2.1. Fornecer os produtos, quando solicitados, in loco, do órgão 

solicitante,  

3.2.2. Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos nos 

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

alterá-los ou complementá-los; 

3.2.3. 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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3.2.4. 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; 

3.2.5. 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; 

3.2.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

3.2.7. 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; 

3.2.8. Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelos danos causados 

à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, decorrentes da execução do contrato; 

3.2.9. Descarregar os produtos no local e data marcada pelo órgão 

solicitantes 

3.2.10. 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; 

5. FISCALIZAÇÃO. 

5.1. A fiscalização dos produtos fornecidos pela CONTRATANTE não exonera 

nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer 

inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 

5.2. 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 
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feitas no padrão equivalente ou superior ao estipulado sem acréscimo de 

valor à CONTRATANTE. 

5.3. Não havendo substituição solicitada pela CONTRATANTE, a 

CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas. 

5.4. Aplicam-se, subsidiariamente a esta Cláusula as disposições constantes 

da seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93. 

6. PENALIDADES. 

6.1. 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. 

7. PRAZO. 

7.1. 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. 

8. PAGAMENTO. 

8.1. 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. 

8.2. 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. 

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

contrato. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. 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: 
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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; 

9.2. Não responde solidariamente a Prefeitura por qualquer obrigação 

assumida pela contratada para a execução do contrato. 

9.3. 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 Pregão 

Presencial, no intuito de otimizar as contratações desta licitação. 

9.4. 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. 

Bertolínia-PI, 05 de abril de 2017. 
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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.º 0011/2017, (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. 

 



 

 

 

 

 

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 III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE É ME/EPP/MEI 

 

À:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTOLÍNIA-PI 

At. – Comissão de Pregões 

 

PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 

Processo 0015/2017. 

 

(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 0011/2017 

Processo 0015/2017. 

 

(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 0011/2017 

Processo 0015/2017 

. 

(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 de Pregões 

PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 

Processo 0015/2017. 

(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 0011/2017 

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$) 

   312   

 

VALOR TOTAL R$ ____________ (________________________________) 

Declaramos ainda que: 

1. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.  

2. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou 

encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais 

ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na 

forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos 

trabalhistas e sociais, mão de obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, 

todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, 

incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na 

execução das obras e serviços. 

3. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente licitação 

e de seus Anexos, bem como o disposto nas Leis nº 10.520 Lei Federal nº 8.666/93, 

e suas alterações. 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO Nº ________/2017 ITEM ___ 

 

TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO 

FUTURA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE 

COZINHA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA ANEXO I, PELO PRAZO DE 12 MESES. 

ESTABELECIDO PELO PROCESSO DE LICITAÇÃO NA 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017, 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 Pregão Presencial para contratação futura de empresa para 

fornecimento de Gás de cozinha para suprir as demandas das secretarias 

municipais, pelo prazo de 12 meses, conforme termo de referência anexo I e 

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

Pregão Presencial para contratação futura de empresa para fornecimento de Gás de 

cozinha para suprir as demandas das secretarias municipais pelo prazo de 12 

meses, 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. 

CLAUSULA QUINTA - COMPETE À CONTRATANTE: 

5.1. Acompanhar e fiscalizar, a entrega dos produtos; 

5.2. 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; 

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

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

8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA: 

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

obrigações constantes das Condições estabelecidas em lei: 

6.1.1. Fornecer os produtos, quando solicitados, in loco, do órgão solicitante,  

6.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos nos termos 

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

los ou complementá-los; 
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6.1.3. 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; 

6.1.4. 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; 

6.1.5. 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; 

6.1.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

6.1.7. 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; 

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

CONTRATANTE ou a TERCEIROS, decorrentes da execução do contrato; 

6.1.9. Descarregar os produtos no local e data marcada pelo órgão 

solicitantes 

6.1.10. 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; 

CLAUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO. 

7.1. A Fiscalização no controle de entrada e saída dos produtos é de 

responsabilidade do órgão solicitante, Secretário ou pessoa nomeado pelo mesmo. 



 

 

 

 

 

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” 

 
7.2. A fiscalização dos produtos fornecidos pela CONTRATANTE não exonera 

nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer 

inobservância ou omissão às Cláusulas contratuais. 

7.3. 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. 

7.4. Não havendo substituição solicitada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 

ficará sujeita as penalidades previstas. 

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

seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93. 

7.6.  

CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES. 

8.1. 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. 

 

CLAUSULA NONA – 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 DÉCIMA – DOS RECURSOS 

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

correrão à conta dos recursos financeiros oriundos do: 

Fonte de Recursos: 

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

AFM, RECURSOS PRÓPRIOS, EDUCAÇÃO 15%, FNS BLATB – ATENÇÃO 

BÁSICA, FNS BLAFB – ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CO-FINANCIAMENTO – 
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SESAPI / GOVERNO DO ESTADO, CO-FINANCIAMENTO – SESAPI / GOVERNO 

DO ESTADO, RECURSOS PRÓPRIOS, H.M.R.M. – REPASSE DA PREFEITURA, 

H.M.R.M, RECURSOS PRÓPRIOS, F.M.S. – REPASSE, FUS EC/29 

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 DÉCIMA PRIMEIRA – 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. 

10.1. 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. 

10.2. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente instrumento contratual, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, ficando isenta do 

pagamento de qualquer indenização, nas seguintes hipóteses: 

10.3. Infringência de qualquer obrigação contratual constante no presente 

instrumento; 

10.4. 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 SEGUNDA– 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 TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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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.  

13.1 – O presente instrumento contratual obriga as partes contratantes e aos seus 

sucessores, devendo estes zelarem pelo seu fiel e integral cumprimento.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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)    


