Senhor licitante,
Solicitamos a V. Sa. preencher o recibo do edital abaixo, caso não tenha retirado junto à
PMMP, remetendo-o ao Setor de Licitações, por meio dos seguintes contatos:
e-mail: licitacoesmurici@gmail.com
A não remessa do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
COMPROVANTE DE RECIBO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2017
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA
PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLOGICO, POR LOTES, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
DATA DE ABERTURA: 13 DE ABRIL DE 2017.
HORÁRIO: 08:00h
RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________
ENDEREÇO: ____________________________________________________
CIDADE:________________________________________________________
FONE/FAX:______________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO:_________________________________________
DECLARAMOS QUE RECEBEMOS CÓPIA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO ACIMA
IDENTIFICADO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - MURICI DOS PORTELAS -PI
DATA: _____/_____/______
_______________________
ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 – PMMP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2017
EDITAL
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA
PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLOGICO, POR LOTES, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
DATA DA REALIZAÇÃO

13 DE ABRIL DE 2017

HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO
Início
08:00 h
Prazo mínimo de Credenciamento
00:15 h
Prazo máximo de Credenciamento
00:30 h
Após, decorrido o prazo máximo, os licitantes presentes terão assegurados seus
credenciamentos.
O MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS, estado do Piauí, faz saber pelo presente
edital, que se encontra aberta a licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, através do
Pregoeiro designado pela Portaria n.º 018/2017, de 02 de Janeiro de 2017, do Prefeito
Municipal, nos termos da Lei n.º 8.666/93 (com a redação dada pelas Leis nº. 8.883, de
08 de junho de 1.994 e n.º 9.648, de 27 de maio de 1.998), e da Lei Federal n.º
10.520/2002, de 17/07/2002, com as devidas alterações e Lei Complementar n.º 123 de
14/12/2011, Decreto nº 104 de 08 de Janeiro de 2014 e demais legislações pertinentes do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA
A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS,MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, POR
LOTES, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, conforme especificações constantes no
ANEXO I, de acordo com o disposto no presente edital e respectivos anexos que dele
passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos.
DATA DA SESSÃO: 13 DE ABRIL DE 2017.
HORÁRIO: 08:00 h. (HORÁRIO LOCAL)
LOCAL: Av. Lira Portela, 194, Bairro Centro, MURICI DOS PORTELAS-PI.
INFORMAÇÕES:
CONTATO: Mariano do Nascimento Carvalho
ENDEREÇO: Av. Lira Portela, 194, Bairro Centro, MURICI DOS PORTELAS-PI.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 13:00 horas
TELEFONE: (0xx86) 9 8126-5398
E-MAIL: licitacoesmurici@gmail.com
1 -LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – A presente licitação tem por
objeto a “ ”, conforme especificações e quantitativos descritos no anexo deste edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, POR
LOTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO;
2.1 -Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências constantes deste Edital e seus anexos.
2.2 -Não poderão participar deste pregão os interessados que se encontrarem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar
com o Município de MURICI DOS PORTELA ou que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que se
apresentem constituída na forma de empresas em consórcio.
3 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
3.1 -Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes
da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço Av: Lira Portela, 194,
centro – Murici dos Portelas – Piauí – Telefone; (**86)9 8126-5398.
3.1.1 - Deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
3.1.2 - Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame.
4 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1- Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de
Preços e Habilitação.
4.2 - Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão
ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados
com o nome da licitante, o número do CNPJ, o número e o objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir:
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I - Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS - PI PREGÃO Nº 017/2017 - PMMP
LICITANTE: ___________________________________
Nº DO CNPJ: ____________________________________
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS)
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS - PI PREGÃO Nº 017/2017 - PMMP
LICITANTE: ___________________________________
Nº DO CNPJ: ____________________________________
ENVELOPE Nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
4.3 - Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório
competente ou por servidor membro da CPL da Prefeitura Municipal de MURICI DOS
PORTELAS, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
4.4 -Visando à racionalização dos trabalhos, é conveniente que a autenticação de
documentos seja solicitada antes da realização da sessão de recebimento das propostas,
sendo a autenticação efetuada em horário de expediente, no endereço referido neste
edital.
4.5 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de
preços.
4.6 – O licitante que apresentar o Registro Cadastral atualizado no envelope 02 – Da
Documentação de Habilitação, estará dispensado de apresentar documentos habilitatório,
haja vista já existirem junto a CPL do Município, porém vale apenas para os documentos
listados no Registro Cadastral, sendo os demais exigido em Edital obrigatórios
apresentação na data da abertura da proposta.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1)
5.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da
Lei complementar 123 de 14/12/06, deverão apresentar a declaração conforme modelo
constante do Anexo VI deste Edital, assinado por quem de direito, JUNTAMENTE COM A
PROPOSTA;
5.2 -O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a proposta da licitante, de forma que
atenda aos seguintes requisitos:
I - Ser apresentada em duas via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, em papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo
padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com o
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valor expresso em algarismos e por extenso, devendo suas folhas serem numeradas,
rubricadas e a última assinada por quem de direito;
II - Nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para a
entrega dos produtos, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
III – Apresentar menor preço global, constante do Anexo I.
5.3 - Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros,
e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes
últimos.
5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5 -Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior,
quando então prevalecerá este prazo.
6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)
6.1 - O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos:
6.1.1 – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
I - Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, conforme modelo constante
do Anexo deste Edital;
II - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, conforme modelo constante do Anexo deste Edital;
III - Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos
executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos,
executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze
anos), conforme modelo constante no Anexo V deste Edital.
IV - Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores
alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso
de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de
eleição de sua atual administração, registrados e publicados.
V - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
6.1.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL:
I - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (Certidão Negativa Conjunta de
Tributos Federais Quanto a regularidade fiscal e dívida ativa da União), e Municipal
(Certidão Negativa de débitos de tributos quanto a regularidade fiscal e dívida ativa do
município) do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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II - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) – Certidão Negativa de
Débitos Previdenciários – INSS, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, válido a
Certidão Conjunta da Receita Federal.
III -Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
IV - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com emissão no
ano em exercício; e
V - Certidão Conjunta Negativa de Infrações Trabalhistas.
6.1.3 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica e certidão negativa de recuperação judicial ou extra- judicial, de acordo
com a Lei 11.101/2005;
II - Certidão negativa de distribuição, de execução fiscal, execuções cíveis, certidão
negativa cível, e certidão de distribuição criminal e auditoria militar expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica e do domicílio da pessoa física;
III - Apresentação de Atestados fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, que comprove que a licitante forneceu ou está fornecendo, de maneira
satisfatória e a contento, produtos da natureza e vulto similares com o objeto da presente
licitação, acompanhado de documento que prove a assinatura (Contrato, Nota de
Empenho, Ordem de Compra ou Fornecimento...) com firma reconhecida em cartório.
6.1.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I - Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) Medicamento Comum da
licitante expedida pela ANVISA e cópia legível de sua publicação no Diário Oficial da União;
II - Apresentar Autorização Especial de Funcionamento (AE) Medicamento Especial da
empresa licitante, expedida pelo Ministério da Saúde e cópia legível de sua publicação no
Diário Oficial da União;
III - Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) Produtos para Saúde da
empresa licitante, expedida pelo Ministério da Saúde e cópia legível de sua publicação no
Diário Oficial da União;
IV - Licença Sanitária de Funcionamento de Empresa (AFE) Medicamento Comum, com
Portaria 344/01 para Medicamentos sujeitos a Controle Especial, expedida pela Autoridade
Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso, do domicílio ou sede da empresa
licitante, renovada anualmente, dentro do seu prazo de validade;
V - Licença Sanitária de Funcionamento de Empresa (AFE) Produtos para Saúde, expedida
pela Autoridade Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso, do domicílio ou sede da
empresa licitante, renovada anualmente, dentro do seu prazo de validade;
__________________________________________________________________
CNPJ Nº 01.612.596/0001-43
AV. LIRA PORTELA, 194, CENTRO, CEP 64.175-00

VI - Licença Sanitária de Funcionamento de Empresa (AFE) Transporte de Produtos para
Saúde, expedida pela Autoridade Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso, do
domicílio ou sede da empresa licitante, renovada anualmente, dentro do seu prazo de
validade;
VII - Licença Sanitária de Funcionamento de Empresa (AFE) Transporte de Medicamentos,
expedida pela Autoridade Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso, do domicílio
ou sede da empresa licitante, renovada anualmente, dentro do seu prazo de validade;
VII – Certidão de Regularidade do Conselho Federal de Farmácia, acompanhada da cópia
da carteira de trabalho do responsável técnico da empresa.
6.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do
certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação relativo ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração, para a regularização da documentação.
6.3.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
6.3.3 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
Descrição Sintética da Documentação exigida para efeito de habilitação ao
certame licitatório.
a) CNPJ;
b) Cópia autenticada do contrato social e aditivo da empresa, ou declaração
de firma individual se for o caso;
c) Documentos pessoais do representante legal da empresa (cópia
autenticada);
d) Certidão Negativa conjunta da receita federal do Brasil;
e) Certificado de regularidade junto ao FGTS – Caixa Econômica Federal;
f) Certidão negativa de regularidade fiscal do município no qual a pessoa
jurídica encontra-se situada;
g) Certidão negativa da dívida ativa do município no qual a pessoa jurídica
encontra-se situada;
h) Certidão negativa de débitos previdenciários (INSS);
i) Certidão negativa de Débitos Trabalhistas TRT22(ou ao TRT no qual a
empresa seja abrangida por competência);
j) Certidão negativa de falência e concordata (todas as empresas
concorrentes a qualquer processo licitatório);
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k) Certidão de recuperação judicial e extrajudicial;
l) Certidão específica e simplificada ambas emitidas pela Junta Comercial
do Estado;
m) Inscrição no órgão estadual e municipal;
n) Licença ambiental dentro do prazo de validade;
o) Certidão negativa de distribuição, de execução fiscal, execuções cíveis,
certidão negativa cível, e certidão de distribuição criminal e auditoria
militar expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica e do
domicílio da pessoa física;
p) Licença sanitária de medicamento comuns;
q) Licença sanitária de medicamento especial;
r) Licença sanitária de produtos para saúde;
s) Licença sanitária de transporte de medicamentos;
t) Licença sanitária de transporte de produtos para saúde;
u) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) medicamento comum
da licitante expedida pela ANVISA e cópia legível de sua publicação no
Diário Oficial da União;
v) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) medicamento especial
da licitante expedida pela ANVISA e cópia legível de sua publicação no
Diário Oficial da União;
w) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) produtos para saúde da
licitante expedida pela ANVISA e cópia legível de sua publicação no
Diário Oficial da União;
x) Certidão de Regularidade do Conselho Federal de Farmácia
7 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1. – Os interessados deverão apresentar os documentos abaixo mencionados, em
original ou cópia autenticada, e comparecer para credenciamento, 15 (quinze) minutos
antes da abertura da sessão; os representantes legais deverão efetuar seu
credenciamento e entrega-lo, obrigatoriamente, no ato de entrega dos envelopes, sendo
que a documentação constante deste item do Edital deverá vir fora dos envelopes,
conforme abaixo:
7.2. - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro ou CPL por
meio de um representante devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório (representante legal da pessoa jurídica ou a quem
de direito através de procuração pública).
As empresas participantes podem ser representadas no processo licitatório por procurador
legalmente habilitado, desde que seja exibido o original ou cópia autêntica do instrumento
procuratório público ou representado através de procuração particular, tendo a
mesma o reconhecimento de firma na assinatura do representante legal da
empresa.
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7.3. - Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a
intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos
previstos neste Edital, por sua representada.
7.4. - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, ou a última alteração contratual consolidada, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleições de seus administradores, quando o licitante for representado por pessoa que
estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
7.5. - O credenciamento de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue em
separado dos envelopes de “propostas” e “documentação de habilitação” e acompanhados
da Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO. A não apresentação da mesma implicará no impedimento
de participar da presente licitação.
7.6. - O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
7.7. - Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
7.8. - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade.
7.9. - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte,
para aquelas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar nº 123/2006, conforme modelo de declaração constante do ANEXO.
7.10. - Certidão simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial.
7.11. - Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados
pertinentes (endereço, Cidade, Estado, C.E.P., ponto de referência e telefone), conforme
modelo estabelecido no ANEXO deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes.
7.12. - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo
ANEXO deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes.
7.13. - A licitante que não apresentar a documentação ao que se refere o item 7.10. no
ato do credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar microempresa e
empresa de pequeno porte, perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a lei
complementar 123/2006. E também aquelas que deixarem de apresentar as declarações
exigidas nos demais itens decairá do direito de participar no certame ficando
automaticamente inabilitada.
7.14. - CNPJ constando a atividade licitada.
8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos
representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados
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nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para habilitação das
licitantes, registrando em ata a presença dos participantes, sendo vedada a remessa
postal das propostas.
8.2 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
8.3-Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita
a sua conferência e posterior rubrica.
8.4-Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÀO
9.1 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrarem com tal e
desejarem obter benefícios da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006,
deverão apresentar a declaração constante no Anexo deste Edital, juntamente com a
proposta.
9.2 - O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preços para a aquisição de material objeto da presente licitação, e os
respectivos valores ofertados.
9.2.1 - No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, determinando que será classificada a licitante que
apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e oferecer, o menor
preço.
9.3 - Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os
concorrentes.
9.4 - Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o artigo 4º da
Lei 10.520/2002.
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a
convocação dos interessados e observará as seguintes
regras:
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e
sucessivos, até a proclamação do vencedor;
9.4.1 - Caso não haja, no mínimo, 3 (três) propostas de índices nas condições definidas no
subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas
subsequentes, até que haja no máximo 3 (três) licitantes classificadas, quaisquer que
sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4º da Lei
10.520/2002.
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9.5 - Às licitantes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 será dada
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes.
9.6 - O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em ordem
decrescente de índice.
9.7 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será
assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate.
9.8 - A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.9 - Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu
favor. (Artigo 45, I).
9.10 - Em não ocorrendo a contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito. (Artigo 45, II).
9.11 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (Artigo 45,
III).
9.12 - Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, parágrafo 2º).
9.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo
Pregoeiro, implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances,
excetuando o disposto no item 9.19.
9.14 - Caso não mais se realize lance verbal, será encerrado a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
9.15 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela
primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo
motivadamente a respeito.
9.16 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das
suas condições habilitatórias. A regularidade do cadastramento da licitante será
confirmada por meio de consulta a CPL do Município de MURICI DOS PORTELAS,
assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão.
9.16.1 - Caso a licitante não apresente a documentação relativa ao cadastramento a CPL e
na própria sessão, os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão
aceitos com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista
para a apresentação das propostas.
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9.16.2 - Caso a licitante não esteja cadastrada na CPL do Município de MURICI DOS
PORTELAS, apresente irregularidade no seu cadastramento, ou apresente documentação
de habilitação incompleta ou incorreta, será declarada inabilitada.
9.16.3 - No caso de o licitante ser inabilitada por conta de irregularidade constatada
quando da consulta a CPL, e comprovar, exclusivamente, mediante apresentação do
formulário ter entregue a documentação a CPL no prazo regulamentar, o Pregoeiro
suspenderá os trabalhos e comunicará o fato à Secretaria da Administração.
9.17 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante
vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.
9.18 - Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
9.19 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço
melhor, nas situações previstas nos subitens 9.15 e 9.18.
9.20 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e
pelos representantes das licitantes presentes.
9.21 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.
9.22 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre
informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados,
porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.
9.23 - Passado o prazo recursal, a licitante vencedora deverá no prazo de 20 (vinte) dias
úteis, entregar o equipamento para análise e aceitação do mesmo. Caso haja recusa, a
empresa será desclassificada do item, e a Administração convocará a segunda colocada
para nova negociação.
9.24 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as
ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos licitantes presentes
e pela equipe de apoio.
10 - DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS:
10.1 - A(s) empresa(s) Adjucatária(s) fica(m) obrigada(s) a:
10.1.1 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
10.1.2 - Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo
de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste Edital e seus anexos.
10.1.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,
salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
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10.1.4 - Manter a regularidade no cadastramento na CPL até a data de pagamento.
10.1.5 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem no fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação, em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor da Nota de Empenho.
10.2 - Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em
percentual superior a 25% do valor inicial da quantidade licitada.
10.3 – Os produtos objeto deste edital deverão ser entregue, no prazo máximo de 10
(dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pela (s)
adjudicatária(s).
11 - DO PAGAMENTO:
11.1 - O pagamento pelo objeto deste Edital, será efetuado em moeda nacional, através
de depósito em qualquer agência da rede bancária, até o 30º (trigésimo) dia ao da
entrega da Nota Fiscal ou em chegue nominal ao licitante vencedor, que deverá ser
devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Administração/Finanças, nos termos da
Lei nº 4.320/1964.
11.2 - Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou
inadimplemento Contratual.
11.3 - Deverá acompanhar junto a nota fiscal a documentação válida exigida no item
11.4 - As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da Prefeitura.
12 - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 - A entrega dos produtos pela empresa vencedora será objeto de acompanhamento,
controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração Municipal, com
atribuições específicas, devidamente designado pela CONTRATANTE.
13- DAS PENALIDADES
13.1 - Em caso de o licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente,
será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sansões cabíveis, observado o disposto nos
itens 9.17 e 9.18, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
13.2 - As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos dos
itens 9.18 e 9.23 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não
mais aceitarem o objeto da licitação.
13.3 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso, comportar-se de
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modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com esta
Administração e, se for o caso, será descredenciado no Departamento de Compras, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais;
13.3.1 -As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma
abaixo:
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu
objeto e não manter a sua proposta, ficará impedido de licitar com esta Administração por
até 90 (noventa) dias;
b). Falhar ou fraudar na entrega dos materiais, ficará impedido de licitar
com esta Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos;
c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo
inidôneo, será descredenciado da CPL pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos;
13.4 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas na CPL e no caso de suspensão
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.5 -CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa,
pela inexecução total ou parcial do Edital:
I - Advertência;
II – multa (s), que deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do
sistema de compensação por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Secretaria Municipal de Finanças:
a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por
descumprimento dos prazos de entrega dos materiais, previstos neste Edital;
b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição
estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.
13.6 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas para a Secretaria Municipal de Finanças
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração
cobrá-las judicialmente, segundo a Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
13.7 - Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o material, se a
irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir
motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.
13.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou
as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
13.9- Para as penalidades previstas nos subitens 13.1 a 13.8 será garantido o direito ao
contraditório e ampla defesa.
13.10 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração.
14 - DOS RECURSOS
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14.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, para apresentação das razões do recurso, no qual poderá juntar
memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarazões em igual número de horas, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
14.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência
do direito de recurso.
14.1.2 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
14.1.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
14.1.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será
reduzida a termo em ata.
14.1.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Prefeito Municipal homologará o resultado da licitação.
14.2 - Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei no
8.666/93, caberá:
I -recurso, dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo
de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolizado no endereço
referido no subitem 15.13 deste Edital, nos casos de :
a) anulação ou revogação da licitação ;
b) rescisão de Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Nº 8.666/1993;
c) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa.
II -representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada
com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
III -pedido de reconsideração de decisão do Prefeito Municipal , no caso de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez)
dias úteis da intimação do ato.
14.2.1 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o
ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis,
ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste
caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 02 (dois) dias úteis, contados do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei Nº
8.666/1993 ).
14.2.2 - A intimação dos atos referidos no inciso I do subitem 14.2, excluindo-se as penas
de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário
Oficial dos Municípios.
14.3 - Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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15.1 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não
poderão alegar.
15.2 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
15.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de MURICI DOS PORTELAS.
15.4 - O Prefeito Municipal de MURICI DOS PORTELAS poderá revogar a presente licitação
em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
15.5 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
15.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
15.7 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração e a segurança da contratação. Todas as declarações exigidas no presente
edital deverão ser assinadas pelo Sócio – Administrador e pelo responsável técnico, com
firma devidamente reconhecida de ambos em cartório, sob pena de desclassificação.
15.8 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
15.9 -No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
15.10 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente o juízo da Comarca de Joaquim Pires-PI, no qual MURICI DOS PORTELAS é
termo.
15.11 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário,
anteriormente estabelecidos.
15.13 - Os participantes da presente licitação autorizam a filmagem e gravação dos
trabalhos desenvolvidos durante a sessão do Pregão.
15.14 - Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital
deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, na CPL do Município de MURICI
DOS PORTELAS, situado na Prefeitura Municipal, Av. Lira Portela, 194 - centro Murici dos
Portelas-PI, até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação, as quais serão
respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de
circular encaminhada a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas
pelos telefones (**86) 9 8126-5398.
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15.15 -Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas, nos horários de 9:00 às 12:00
horas, de segunda a sexta-feira.
15.16 - Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.
15.17 - Fazem parte integrante deste Edital:
- Termo de Referência (planilha – anexo dos objetos -(Anexo I);
- Modelo de Proposta (Anexo II);
- Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios (Anexo III);
- Declaração de inexistência de fatos impeditivos; (Anexo IV);
- Declaração de que não emprega menor (Anexo V);
- Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VI)
- Minuta de contrato (Anexo VII).
- Ata de Registro de Preços (Anexo VIII).

MURICI DOS PORTELAS - PI, 31 de Março de 2017.

Mariano do Nascimento Carvalho

Pregoeiro Portaria nº 018/2017/Mat: 631-2
Município de Murici dos Portelas-PI
Visto:

Ricardo do Nascimento Martins Sales
Prefeito Municipal
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ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA
_______________,___ DE __________ DE 2017.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFÔNE E FAX:
CNPJ:
E-MAIL:
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2017-PMMP – Ao presente
licitação tem por objeto a: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Item Especificação Quantidade Unidade Marca Valor
Unitário Valor Total
01
02
TOTAL R$
Validade da proposta: _____________________________
Valor total por extenso (____________________________________________)
A empresa..............................., DECLARA que preços são fixos e irreajustáveis e estão
inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários.
Banco:...................Agência:...............................Conta-Corrente:
...........................................
NOME (R.G. e CPF) e ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA

__________________________________________________________________
CNPJ Nº 01.612.596/0001-43
AV. LIRA PORTELA, 194, CENTRO, CEP 64.175-00

ANEXO III
DECLARAÇÃO
Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro
__________, cidade _______________, estado ________________________, declara,
sob as penas da lei, que
atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do edital de Pregão n°
017/2017, do Município de MURICI DOS PORTELAS. (conforme art. 4°, inciso VII da Lei
n° 10.520/2002).
Cidade ________, __ de _______ de ______
Nome e carimbo
Cargo
CPF n°
Licitante
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO
Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro
__________,
cidade _______________, estado ________________________, declara, sob as penas da
lei, que não está impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal.
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, quando de sua
ocorrência, fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
Cidade ________, __ de _______ de ______
Nome e carimbo
Cargo
RG
Licitante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
Declaramos para fins de participação na ...........................................(preencher com o
tipo de
licitação) nº ...../..... (preencher o nº da licitação) que a empresa
............................................., CNPJ nº
........................, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,
ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho
noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do
contrato acarretará em rescisão deste.
..............................................., ....................de................................. de ...................
Nome e carimbo
Cargo
RG
Licitante
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ANEXO VI
(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por
_________, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando
apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente
instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo
parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
Cidade ________, __ de _______ de ______
Nome e Assinatura do Representante Legal

__________________________________________________________________
CNPJ Nº 01.612.596/0001-43
AV. LIRA PORTELA, 194, CENTRO, CEP 64.175-00

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ___/2017, que celebram entre si a Empresa XXXXXXXXXX e o MUNICÍPIO
DE MURICI DOS PORTELAS.
Contrato de Prestação que celebram entre si A PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI
DOS PORTELA - PI, situada na Av. Lira Portela, 194, centro. – MURICI DOS PORTELAS,
Estado do Piauí CNPJ: 01.612.596/0001-43, neste ato representada por seu titular, o Sr.
RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES, doravante denominado Contratante, e
de outro a empresa XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXX, com sede
na Av: XXXXXXXXXX – Bairro XXXXXXXX – CEP: XXXXXXXX, neste ato representada pelo
senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob n.º XXXXXXXXXX, doravante
denominada Contratada, têm, entre si justo, avençado e celebram, por força do presente
instrumento, examinado pela Assessoria Jurídica, conforme disposto no parágrafo único,
art. 38 da Lei 8.666, de 21.06.93, alterada pelas leis nº. 8.883/94 e nº 9.648/98, de
conformidade com o art. 54 da Lei 8.666/93, o presente Contrato nos termos do Pregão
Presencial ______/2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, através da XXXXXXXXXXXX, conforme
especificações e quantitativos descritos no anexo ao Pregão Presencial _____/2017.
PARAGRÁFO PRIMEIRO – ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES – A CONTRATADA obriga-se a
aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no quantitativo dos produtos no montante de ate 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – O fornecimento dos
produtos obedecerá aos estipulados neste contrato, bem como às disposições constantes
dos documentos adiante enumerados, que integram o processo licitatório PREGÃO
PRESENCIAL _____/2017 que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante
e complementar deste contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – LICITAÇÃO – O fornecimento dos objetos ora adquiridos
foram objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capitulo II, da Lei nº 8.666/93,
conforme processo licitatório Pregão Presencial _____/2017.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA – O presente contrato vigorará a partir da
assinatura por 12(Doze) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, e abrangerá
todo o período de fornecimento dos produtos, até a suas quitações totais, previstas na
proposta.
Em caráter excepcional, devidamente justificado, e mediante autorização da autoridade
superior, o prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado por igual período.
O contrato terá a vigência de até 12(doze) meses, permitido a sua prorrogação até mais
48 meses, que somados totalizam até 60 meses.
CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA DOS PRODUTOS – A entrega dos produtos
deverão ser efetuadas na sede da prefeitura municipal de MURICI DOS PORTELA, em até
03 (três) dias após recebimento das Autorizações de Fornecimento. A Proponente
adjudicada deverá fornecer os produtos conforme estabelecido na Autorização de
Fornecimento
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – A Contratante obriga-se a
facilitar à contratada o acesso na entrega dos objetos(produtos), bem como a prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A contratada se
compromete a:
1. Cumprir todas as disposições constantes no processo Pregão Presencial ____/2017;
2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada
fornecimento desta Licitação;
3. Manter durante o prazo de vigência as condições deste contrato;
4. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos produtos, até os locais
designados para a entrega, caso haja necessidade;
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO – A contratante pagará à contratada, pelo
fornecimento dos produtos, a importância total de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXX).
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor acordado será fixo e irreajustável durante a vigência do
presente contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORCÇAMENTÁRIA – A despesa com a execução do
presente contrato correrá do Orçamento do Município de MURICI DOS PORTELAS.
PARÁGRAFO ÚNICO – NOTA DE EMPENHO – Será emitida a Nota de Empenho, à
conta da dotação orçamentária especificada nesta Cláusula Sétima, para atender às
despesas inerentes à execução do presente contrato, e poderão ser emitidas no próximo
exercício as Notas de Empenho necessárias para atender às despesas correspondentes.
CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO – Os pagamentos serão feitos em 30 (trinta) dias
após o fornecimento, contados da data de apresentação da fatura correspondente, que
deverá ser extraída em nome da Prefeitura Municipal de MURICI DOS PORTELAS.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto
estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em
virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.
CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO – A entrega dos produtos pela contratada
vencedora será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
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representante da Administração Municipal, com atribuições específicas, devidamente
designado pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO ÚNICO – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA – Cabe à contratada
atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do
contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a contratante, não implicando a
atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta,
não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADE – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste
contrato, erro, imperfeição ou mora na execução, inadimplemento e não veracidade de
informações, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada,
segundo a extensão da falta, as penalidades previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93,
alterada pela Lei nº 8883/94. Fica ainda sujeita as penalidades previstas nos incisos III e
IV do Art. 87, da receita Lei, a critério da Administração, caso se verificar a prática dos
atos ilícitos previstos no Art. 88 do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – MULTA – As multas que porventura vierem a ser aplicadas,
serão nos percentuais e pelos motivos abaixo indicados:
1. Pelo descumprimento do instrumento convocatório, que será aplicada quando a
contratada incorrer, dentre outras, em uma das situações a seguir indicadas, no
percentual de até 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da obrigação assumida:
2. Recusar-se, injustamente, a aceitar ou assinar o instrumento Contratual ou documento
de valor jurídico equiparado;
3. Recusar-se a honrar a proposta apresentada, dentro do prazo estipulado no
instrumento convocatório.
4. Pelo atraso na entrega, em relação ao prazo estipulado, a contratada, estará sujeita à
multa de mora calculada à razão de 1% (um por cento) ao dia, calculado sobre o valor da
obrigação não cumprida;
5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no contrato e não abrangida pelas
alíneas anteriores, a contratada estará sujeita à multa de mora à razão de 1% (um por
cento) ao dia, calculado sobre o valor da obrigação não cumprida;
6. Pela recusa em efetuar a entrega dos produtos, caracterizada pelo decurso de 15
(quinze) dias, que se seguirem ao término do prazo estipulado, a adjudicatária ficará
sujeita a multa compensatória de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos produtos não
entregues, independente de rescisão contratual;
7. Pela demora em retirar o produto rejeitado, computada em dias, a contar do 3º
(terceiro) dia da data da notificação da rejeição, a adjudicatária ficará sujeita a multa de
1% (um por cento) do valor do produto recusado;
8. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no contrato e não abrangida pelas
alíneas anteriores, a adjudicatária ficará sujeita à multa moratória de 1% (um por cento)
do valor do contrato, para cada evento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas acima previstas, são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, e serão calculadas sobre o valor da
Nota de Empenho, devidamente atualizada a preços de mercado.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido ao Tesouro
Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a
administração descontar o seu valor da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança, por
ocasião do seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente, segundo a Lei nº 6.380/80, com os
encargos correspondentes.
PARÁGRAFO QUARTO – RECURSOS – Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso
à Secretaria de Administração, deste município, no que couber, previsto no Artigo 109, da
Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO QUINTO – OUTRAS PENALIDADES – Em função da natureza da
infração, a contratante poderá aplicar a contratada as penas de suspensão temporária do
direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, ou de declaração de idoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO – O inadimplemento das cláusulas e
condições estabelecidas neste contrato, por parte da contratada, assegurará a
contratante, nos termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93, o direito de dá-lo
por rescindido, mediante notificação através do ofício entregue diretamente ou por via
postal, com prova de recebimento. Fica a critério do Secretário de Administração,
AUTORIDADE superior, declarar rescindido o contrato, nos termos desta cláusula, ou
aplicar a multa de que trata a cláusula anterior.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – RESCISÃO DE PLENO DIREITO – Ficará o presente
contrato, rescindindo de pleno direito, independentemente de interpretação judicial ou
extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:
a) Falência ou liquidação da contratada;
b) Incorporação da contratada a outra firma ou empresa, ou ainda fusão da mesma com
outra empresa, sem prévia e expressa concordância da contratante;
c) Extinção da contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO
– O presente contrato poderá ainda ser rescindido, sem qualquer ônus, por conveniência
administrativa da contratante, mediante notificação com prazo de 30 (trinta) dias, através
de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a
contratante desobrigada de
pagamento à contratada de qualquer indenização por esse ato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VALIDADE E EFICÁCIA – O presente contrato
somente terá validade depois de aprovado pelo Prefeito Municipal de MURICI DOS
PORTELAS e publicado no diário oficial dos municípios, em conformidade com o disposto
no parágrafo primeiro, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REMESSA DE CÓPIA AO ÓRGÃO DE CONTROLE
– A contratante remeterá ao órgão de controle local, cópia autenticada deste contrato e
dos termos aditivos que eventualmente forem firmados no prazo de 5 (cinco) dias,
contados de sua assinatura.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO – Para dirimir todas as questões oriundas do
presente contrato, é competente o Juízo da Comarca do Município de Joaquim Pires – PI,
no qual MURICI DOS PORTELAS é termo.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente contrato, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.666/93, o qual, depois
de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes, pelas testemunhas
abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.
MURICI DOS PORTELA (PI), ___ de _________ de 2017.
PELA CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS
RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1ª - ___________________________CPF: _____________
2ª - ___________________________CPF: _____________
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2017
ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2017
ATA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017

O MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS(PI), com sede administrativa na Avenida Lira
Portela, 194, Centro, Cep.: 64.175-000, portador do CNPJ/MF n.º 01.612.596/0001-43,
através do Pregoeiro designado pela Portaria n.º 018/2017, de 02 de Janeiro de 2017, do
Prefeito Municipal, nos termos da Lei n.º 8.666/93 (com a redação dada pelas Leis nº.
8.883, de 08 de junho de 1.994 e n.º 9.648, de 27 de maio de 1.998), e da Lei Federal n.º
10.520/2002, de 17/07/2002, com as devidas alterações e Lei Complementar n.º 123 de
14/12/2011, Decreto nº 104 de 08 de Janeiro de 2015 e demais legislações pertinentes,
resolve registrar preços, conforme atos processuais organizados, vinculada ao PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/2017 devidamente adjudicado e homologado, REGISTRO DE
PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO, POR
LOTES, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, a serem registrados em Ata com força
de contrato que ficará disponível para futuras aquisições pelas diversas Secretarias do
Município de Murici dos Portelas(PI) a serem suportados com recursos do Município, como
garantia para funcionamento de atividades meio ou de natureza provisória. Fica para fins
de garantia dos direitos e obrigações entre as partes, firmada esta ATA que tem por
objetivo o registro de preços para aquisição de bens de natureza comum. Tudo com base
nas negociações registradas nas Planilhas registradas na sessão realizada na data supra,
devendo-se observar quanto ao atendimento e posterior fornecimento, as seguintes
cláusulas e condições:
1. DO OBJETO:
20.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do
Pregão Presencial supra nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8666/93, com
objetivo de disponibilizar para a Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas/PI preços sob
a forma de CREDENCIAMENTO DE TODOS OS HABILITADOS para posterior e oportuno
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,
ODONTOLOGICO, POR LOTES, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, a serem
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registrados em Ata com força de contrato que ficará disponível para futuras aquisições
pelas Diversas Secretarias do Município de Murici dos Portelas(PI) para a
CONTRATANTE, sendo obrigação, o controle sobre o fornecimento do objeto, mantendo
a equipe gerenciadora desta devidamente informada sobre possíveis irregularidades,
conflitos ou prática de atos que possam contrariar as disposições desta ATA.
Os materiais similares AOS REGISTROS FORMULADOS NO EXTRATO PARCIAL COMO
PARTE INTEGRANTE DESTA ATA DE REGISTRO GERAL poderão ser renegociados com as
empresas que tiveram seus preços registrados no SRP de Murici dos Portelas/PI,
asseguradas que ficam as vantagens para a contratante, das reais necessidades no ato da
contratação enfrentadas, motivo que deve ser justificado no processo administrativo que
vincula o ato, sempre tomando por base, o preço registrado e as condições reais de
mercado, calculados os valores adicionais proporcionalmente aos preços registrados e em
perfeita conformidade com o mercado local e nacional, observando-se também o seguinte:
1.1- Registro de Preços para atender a CONTRATANTE conforme relacionados no
respectivo Anexo que passa a integrar este texto como se nele transcrito, observadas as
exigências e detalhamento das ações, bem como estimativas médias de consumo a serem
demandadas pela CONTRATANTE.
1.1.1- A aquisição do objeto motivo desta licitação será solicitada diretamente ao
Sistema de Registro de Preço, ficando estabelecido que é obrigação da empresa
fornecer o objeto sem a cobrança de encargos adicionais além dos cotados na
proposta e previstos no edital, alugueis ou ônus, de qualquer natureza, conforme a
disposição dos itens e ainda indicações constantes das relações do anexo do
respectivo edital.
1.2- O material deverá ser fornecido, após solicitação formal gerenciada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS, no local e endereço fornecido pela unidade
Contratante, sempre através da unidade gerenciadora.
1.3- Desde a data da assinatura desta Ata de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se
obriga(m) a adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar
a satisfatória prestação do contrato objeto desta Ata.
1.4 – A CONTRATANTE não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do
Registro de Preços que não seja do seu interesse imediato, obrigando-se, contudo a
utilizar o registro na forma do seu Decreto gerenciador desde que haja preços registrados
para o objeto demandado, ficando-lhe obrigada, no entanto, a atender o limite máximo
dos preços registrados para os objetos, podendo cobrar a responsabilidade direta de
contratações feitas em valores superiores aos registros efetivados, seja por qualquer
órgão ou setor da Prefeitura que deixe de observar o registro, respeitada a legislação
relativa às licitações, assegurado sempre a possibilidade de renegociado de acordo com as
quantidades demandadas.
2. DA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS DO MUNICÍPIO.
2.1. A Administração repassará à equipe de gerenciamento a responsabilidade direta sobre
as atividades, devendo as funções ser exercidas pela equipe que integra a Comissão de
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Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas/PI a qual deverá ser
assistida por uma Assessoria Jurídica a dirimir conflitos ou omissões.
2.2. Poderá, ainda, a CONTRATANTE contratar empresa ou profissional para prestar
Consultoria Especializada na área das Licitações e Contratações ou a outra pessoa
indicada para gerenciar o Sistema no que tange a possibilidade de qualificação, melhoria
do controle e do atendimento que deverá seguir os princípios da eficiência, eficácia,
transparência e celeridade.
2.3. Fica estabelecido por esta Ata que os atendimentos por parte da equipe de
gerenciamento deverão ocorrer no prazo máximo de três dias contados do recebimento do
processo pelo setor.
3. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO DO MATERIAL:
3.1 – A Administração (órgão, ente ou unidade) deverá emitir Ordens de Fornecimento
(OF), ou instrumento equivalente, contendo quantidade, quando for o caso, discriminação
do material, preço unitário e total, prazos para atendimento, dirigidos ao detentor da Ata
(empresa com preços registrados),
3.2 – Na OF ou documento equivalente, ou mesmo no próprio processo deverá está
declarado a Dotação Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a
Fonte, a Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.
3.3- Do Fornecimento do Objeto: De posse dos documentos acima,e assinatura da Ata de
Registro de Preço, em condição opcional da Nota de Empenho, o detentor da Ata, nos
prazos estabelecidos no Edital, prestará o requisitado no prazo de 02 (dois) dias, após
a solicitação da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas.
4. DO PREÇO, DETALHAMENTO DO FORNECIMENTO E OUTRAS EXIGÊNCIAS:
4.1. Os preços ofertados encontram-se enunciados e publicados nos Extratos Parciais que
passam a integrar esta ata de Registro de Preços.
5. DO FORNECIMENTO DO OBJETO:
5.1. O fornecimento do objeto deverá estar em conformidade com o detalhamento
constantes do respectivo anexo do edital.
6. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
6.1- A Ata Registro de Preços, ora firmada entre a CONTRATANTE, representada pelos
titulares das Secretarias gestoras, e a(s) Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses,
incluídas eventuais prorrogações.
6.2- A CONTRATANTE, no atendimento do interesse público, fica assegurado o direito de
exigir que a detentora, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de
até 90 (noventa) dias, a fim de evitar brusca interrupção no fornecimento, caso esta Ata
com força de contrato não seja prorrogada, na forma do subitem acima.
7. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO OU FORNECIMENTO DO OBJETO:
7.1- A empresa vencedora deverá fornecer o objeto requisitado de forma imediata,
após a solicitação da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas, a contar da
assinatura da Ata de Registro de Preço e recebimento da Nota de Empenho.
8. DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO OBJETO:
8.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco do Brasil – BB, ou
outra instituição financeira que a contratada indicar, até o 30º (trigésimo) dia a contar da
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data em que for atestado o fornecimento definitivo pela CONTRATANTE mediante
apresentação das respectivas notas fiscais ou nota fiscal-fatura, ou após a sua
representação, sanadas as irregularidades constatadas.
8.2. – Para efeito de pagamento, quando solicitado como forma de controlar a execução,
a Contratada deverá apresentar a CONTRATANTE, os documentos abaixo relacionados,
quando for o caso e dependendo da atividade a ser exercida:
a) – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional
de Seguridade Social, devidamente atualizada;
b) – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado.
c) – Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.
d) – Apresentação do DANFOP, conforme previsto no art. 10º e seguintes da Lei
Estadual nº 5.859 de 1º de julho de 2009.
8.3. – Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando
for o caso).
8.4. – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
a) – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b) - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material,
responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
9. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:
9.1. Os pedidos de liberação serão efetuados pela CONTRATANTE, por seus órgãos e
unidades, responsável pela emissão de empenho, após liberação da equipe gerenciadora
que deverá funcionar junto a Central de Licitações e Contratos Administrativos,
responsável pela agilidade e encaminhamentos dos pedidos, bem como seu pronto
atendimento.
10. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:
10.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser
convidadas a firmar contratações mediante autorização da CONTRATANTE, observadas
as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na
legislação pertinente.
10.2. O contrato para fornecimento do objeto poderá ser representado pela Ordem de
Fornecimento, Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, sendo a sua celebração
formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços,
podendo ainda a Administração quando julgar conveniente, especialmente quando diante
da necessidade de garantir os direitos e obrigações futuros, firmar contrato individual que
possa resguardar no que tange às necessidades impostas para àquele contrato as partes
em ajuste.
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10.3. Aplica-se aos contratos decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III,
da Lei Federal n.º 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.
11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO:
11. Cada objeto a ser fornecido deverá ser autorizado pelo titular da CONTRATANTE,
depois de requeridos por seu órgão;
11.2. As empresas detentoras de preços registrados se obriga(m) a manter, durante o
prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na
licitação;
11.3. Será de responsabilidade do contratado que tiver seus preços registrados, o ônus
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos
ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda
por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser
atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as
obrigações assumidas na ata de registro de preços.
12. DAS PENALIDADES:
12.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de preços,
aceitar ou retirar a Ordem de Fornecimento ou nota de empenho, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas.
12.2 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão,
a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
12.2.1- Advertência como ato meramente preventivo;
12.2.2 - Multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
12.2.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho,
no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
12.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Publica Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
12.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a licitante ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
12.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa,
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções previstas neste tópico.
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12.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla
defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei, o que deverá correr em autos
apartados.
13 – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E/OU EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES
DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
13.1 – Os objetos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da
CONTRATANTE, no local e horário que a mesma demandar.
13.2 – A autorização de fornecimento do objeto será de inteira responsabilidade e iniciativa
da CONTRATANTE, cabendo a mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma
regular administração, em comum acordo com os vencedores, preservados os direitos dos
classificáveis disponíveis à posterior renegociação, formalizando o chamamento por
intermédio de Nota de Empenho ou simples Ordem de Fornecimento quando o fornecimento
ocorrer de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, poderá ser demandada
por Nota de Empenho e Carta-Contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias
inclusão de cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras seja para o
contratante, seja para o contratado.
13.3 A empresa vencedora deverá fornecer o objeto requisitado de forma imediata,
após a solicitação da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas, a contar da
assinatura da Ata de Registro de Preço e recebimento da Nota de Empenho.
13.4 – A prestação dos serviços, objeto desta licitação, deverá ser feito no local designado
pela contratante e/ou local pela contratante, correndo por conta da Contratada e/ou
contratante as despesas de transportes e outras conforme previstas no edital e por conta
do contratado todas as despesas de seguro obrigatório, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes e/ou substituições indicadas pela equipe ou
pessoa designada para fiscalização e recebimento do objeto da licitação.
13.5 – O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real
necessidade de avaliação das atividades, no local e endereço indicados no subitem
anterior, para verificação da conformidade do objeto com as condições e exigências do
edital, conforme dispõe o inciso I e II do art. 73 da Lei 8.666/93.
13.6 – Por ocasião do recebimento do objeto e/ou atesto, a Contratada deverá descrever
no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor da CONTRATANTE
responsável pela verificação do fornecimento do material.
13.7 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:
a) - Se disser respeito à forma de fornecimento, rejeitá-lo no todo ou em parte,
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
b) Se disser respeito à irregularidade comprovada no fornecimento, determinar
sua correção ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
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b.1)- Na hipótese da necessidade de substituição do objeto, a Contratada deverá
fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo
de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
c) - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a
Administração contratante.
13.8 – O fornecimento dar-se-á conforme a necessidade do órgão CONTRATANTE
verificando o atendimento integral das exigências inicialmente contratadas, mediante
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe
designada.
14. READEQUAÇÃO (REVISÃO) DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO E REAJUSTE:
14.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do Registro,
admitida à revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro posterior
à formatação da Ata, nos termos da legislação que rege a matéria, decorrente de fato
superveniente devidamente justificado e comprovado;
14.2- Durante o período de 12 (doze) meses os preços registrados não serão reajustados,
após esse período deverá ser obedecido o índice IGP-M publicado pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV, ressalvados, entretanto, a possibilidade de atualização dos preços em
asseguradas as correções entre a data do adimplemento e o efetivo pagamento.
14.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos materiais,
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na
hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alteração econômica
extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou
registrado.
14.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis
com os preços de mercado. Independente de provocação da CONTRATANTE, no caso de
redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar
a PMMP/PI o novo preço que substituirá imediatamente o então preço registrado, podendo
esta agir de ofício caso a contratada não se pronuncie.
14.5 - Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva e comprovada de
preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituir do que tinha
recebido indevidamente, conforme provocar a contratante.
15 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
15.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas.
15.1.1- Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
b) - a detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração
não aceitar sua justificativa.
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c) - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do
Registro de Preços;
d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;
e) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e
a detentora não aceitar sua redução;
f) - por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela
Administração;
g) - sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de
habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
15.2 -a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item
anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento à
Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no DOM, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o
preço registrado dez dias após a publicação.
15.3 – Fica estabelecido que a detentora da ata deva comunicar imediatamente a
CONTRATANTE através do órgão gerenciador qualquer alteração ocorrida no endereço,
telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento de
correspondência e outros documentos.
15.4- Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das
sanções cabíveis.
15.4.1- A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões do
pedido.
15.4.2- A rescisão ou suspensão do fornecimento do objeto com fundamento no artigo 78,
inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada
expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
15.4.3- A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto registrados na Ata de
Registro de Preços, desde que concordem com a prestação nas mesmas condições
propostas pela(s) detentora(s).
16. DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1- O compromisso do fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da
nota de empenho, carta-contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de
Registro de Preços.
16.2-A CONTRATANTE pode cancelar a qualquer momento o Registro de Preço, desde
que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora
ou qualquer indenização por parte da Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas,
conforme dispõe o Decreto Municipal.
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16.3- Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, têm
caráter orientativo (preço máximo), podendo a Administração realizar outra pesquisa
quando do ato da contratação, podendo tomar por base preços de outros registros
publicados na imprensa local ou nacional, devendo nesse caso constar do respectivo
processo de pagamento.
16.4- Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE
FORNECIMENTO e/ou NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “facsímile” ou outra forma semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidades,
local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda,
data, hora e identificação de quem os entregou e recebeu, juntando-se sua cópia nos
processos de requisição e liquidação.
16.5- A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal,
submetendo-se sempre a possibilidade de ser convidada para retomada da negociação em
decorrência das quantidades demandadas ou quando o comportamento do mercado
demonstrar inflação ou mesmo deflação.
16.6- Caso o fornecimento do objeto não corresponda às exigências formuladas, incluídas
as desta Ata, serão rescindidos sem comunicação formal, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no edital e nesta Ata.
16.7- O preço a ser pago pela Prefeitura Municipal de Murici dos Portelas será o vigente na
data em que o pedido for entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da
data de fornecimento do objeto ou de autorização de readequação através da
CONTRATANTE, nesse intervalo de tempo.
16.8- Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o pedido,
este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como
efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos
os efeitos legais.
16.9- A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar a CONTRATANTE,
toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.
16.10- As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações
introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir.
16.11- Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do objeto conforme definido na
sua proposta e aceito pelo pregoeiro, sem prejuízo de todas as disposições previstas no
Código do Consumidor.
16.12- Os pontos omissos ou não previstos nesta Ata deverão ser decididos pela equipe
gerenciadora do Sistema, submetidos ao Conselho Gestor e, em ato de controle definitivo
ao Ordenador da Despesa, sempre sob anuência da CONTRATANTE.
16.13- Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata com força de Contrato
como instrumento que gerencia os preços registrados no Sistema Municipal, é
competente, por força de lei, o Foro da Cidade de Murici dos Portelas/PI, observadas as
disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93.
16.14 - Poderá a CONTRATANTE, autorizar instrução de procedimento destinado ao uso
do SRP/PMMP/PI por potenciais Caronas, através da abertura do competente Processo
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Administrativo, o qual deverá conter opinião e Termo de Cooperação, organizado
cronologicamente em autos individuais e apartados do processo que vincula a referida
autorização.
16.15 - Todas as garantias e privilégios definidos no Edital, com base na Lei 123/2006
estarão resguardados por esta Ata de Registro como se nela transcritas para todos os
efeitos legais e administrativos.
16.16 - Integra esta Ata o Extrato Parcial como se nela transcrito e naquele, esta Ata de
Registro, para fins de publicação na imprensa oficial, representada pela obrigação de
divulgar apenas no DOM apenas do Extrato Parcial que desde já passa esta Ata a integrálo como ali transcrita para todos os fins de direito.
Murici dos Portelas /PI, xx de xxxxx de 2017.
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