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 006/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE
ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI.
DATA DE ABERTURA: 13 DE MARÇO 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 006/2017 – PMMP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017
EDITAL
FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE
ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI.
DATA DA REALIZAÇÃO

13 DE MARÇO DE 2017

HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO
Início
08:00 h
Prazo mínimo de Credenciamento
08:15 h
Prazo máximo de Credenciamento
08:30 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 objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS
PORTELAS-PI, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, 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 MARÇO 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.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda à sexta-feira, de 07:00 às 13:00 horas
TELEFONE: (0xx86) 9 8126-5398
E-MAIL: licitacoesmurici@gmail.com
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos que
fazem parte integrante como nele transcritos.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, em cada caso, serão recebidos no
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do respectivo Pregão, após o
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
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A sessão de processamento do pregão será realizada no endereço declarado na introdução deste
Edital e será conduzida pelo Pregoeiro ou substituto por ele designado, auxiliado por equipe de apoio,
orientados por equipe de Consultoria Especializada.
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, PELO PERÍODO DE
12(DOZE) MESES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI
DOS PORTELAS-PI, conforme especificações do Anexo I deste Edital.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital.
2.2. Não poderão participar deste Pregão:
• Empresas que se encontrem em processo de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado,
nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública ou punidas com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente
integrante da Administração;
• 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 na Prefeitura Municipal
de MURICI DOS PORTELAS-PI;
•

Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

•

Empresas/pessoas inadimplentes com obrigações assumidas junto ao Município de MURICI DOS
PORTELAS-PI;

•

Pessoas físicas.

3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
representante da proponente deverá se apresentar para o credenciamento, junto ao Pregoeiro e
Equipe de Apoio.
3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados, OBRIGATORIAMENTE, os seguintes
documentos:
a) TRATANDO-SE DE REPRESENTANTE LEGAL OU PROCURADOR, o estatuto social, contrato
social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original para autenticação durante a sessão, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
a.1) TRATANDO-SE DE PROCURADOR, a procuração por instrumento público, em original ou
cópia autenticada, ou particular, em original ou cópia autenticada, com firma reconhecida, da
qual constem: PODERES ESPECÍFICOS PARA FORMULAR LANCES, NEGOCIAR PREÇO,
INTERPOR RECURSOS E DESISTIR DE SUA INTERPOSIÇÃO E PRATICAR TODOS OS
DEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME, acompanhado do correspondente
documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a
outorga.
a.2) Na hipótese de não constar prazo de validade nas procurações apresentadas,
o Pregoeiro aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.
3.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto, com cópia autenticada para compor o processo ou cópia simples
acompanhada do original para autenticação durante a sessão.
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3.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo este o único
admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, quando
solicitada sua manifestação, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. As licitantes deverão apresentar FORA dos envelopes nºs 01 e 02 a Declaração de Pleno
Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do Anexo II.
4.2. As propostas e os documentos para habilitação deverão ser apresentados em 02 (dois)
envelopes distintos, indevassáveis, fechados e lacrados, endereçados ao Município de MURICI DOS
PORTELAS-PI e, necessariamente, ter na sua parte externa frontal, de forma legível e visível, os
seguintes dizeres:

ENVELOPE N.º 01

ENVELOPE N.º 02

PROPOSTA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pregão n.º 006/2017
Processo Administrativo n.º 023/2017
Proponente:

Pregão n.º 006/2017
Processo Administrativo n.º 023/2017
Proponente:

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas e ser datada e assinada pelo responsável, representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando-se a procuração na documentação apresentada, quando couber.
4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA
5.1. As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste instrumento
convocatório e anexas, que deste fazem parte integrante como transcritas.
5.1.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual ou municipal da proponente;
b) Número do processo e do PREGÃO PRESENCIAL;
c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade
com as especificações do ANEXO I deste Edital;
d) Preço unitário expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou
previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas
as despesas e custos, e tributos de qualquer natureza tais como: despesas de transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do
contrato;
e) Fazer constar o prazo de prestação imediata após a solicitação do Município;
f) Declarar estar ciente e de acordo com as exigências deste Edital;
g) Declarar o prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar
da data prevista para a abertura dos envelopes de proposta, mesmo que essa sessão
venha a ser alterada.
h) A empresa que não cotar para todos os itens terá sua proposta desclassificada.
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE n.º 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
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6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados, os
quais deverão estar em plena vigência:
6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria
em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
6.1.1.2. Os documentos relacionados nas alíneas anteriores não precisarão constar do
"envelope de documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento
neste Pregão.
6.1.2. REGULARIDADE FISCAL
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à
sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e
Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta); do domicílio ou sede do licitante,
na forma da lei;
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Dívida Ativa e
Certidão de Quitação de Tributos ou certidão conjunta); do domicílio ou sede do licitante,
na forma da lei;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e
Certidão de Quitação de Tributos ou certidão conjunta) do domicílio ou sede do licitante,
na forma da lei;
f) Caso o Estado ou Município sede da licitante não expeça Certidão Quanto a Dívida Ativa
e/ou Certidão de Quitação de Tributos, esta deve ser substituída por declaração, emitida
pelo órgão competente, que ratifique a não expedição da certidão;
g) Certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS);
h) Certidão de regularidade, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
i) Certidão de regularidade, junto à Justiça Federal do Trabalho(CND – TRABALHISTA).

j) Certidão de adimplência, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças do
Município de Murici dos Portelas-PI.

6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência e concordata atualizada, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social vigente,
já exigíveis na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data
da apresentação da proposta, contendo Demonstrativo de Resultados, Ativo, Passivo,
Tempo de Abertura e Encerramento, que comprovem a boa situação financeira da
empresa;
c) No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência do item
6.1.3.2 será atendida mediante apresentação do “Balanço de Abertura”;
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d) O balanço patrimonial deverá ser assinado por contador/técnico devidamente
registrado no Conselho de Contabilidade.
6.1.4. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, conforme o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme o anexo III.
7- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
a) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias contados da data de emissão constante do
documento.
b) Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos
documentos requeridos neste Edital e seus anexos.
c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste edital e seus anexos, observado, inclusive o disposto no item 14 do capítulo VII, o proponente
será inabilitado.
d) Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da licitante que
apresentou a proposta, todos da Matriz ou todos em nome da Filial exceto aqueles que
comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz e referir-se ao local da sede do interessado.
8 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, acessível ao público e aos meios de comunicação à distância, salvo quanto ao conteúdo
dos envelopes, até a respectiva abertura, presentes o Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e os
representantes das empresas proponentes, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, conforme exigências do ítem 03 deste Edital.
8.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas
proponentes, o pregoeiro declarará aberta a sessão do pregão, oportunidade em que não mais
aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.
8.3. A seguir serão abertos os envelopes das propostas e analisada a aceitabilidade das mesmas
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, visando ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos, não sendo aceitas as propostas que:
a) O objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixadas no Edital;
b) Ofereçam preços simbólicos ou preços baseados exclusivamente em
proposta dos demais licitantes;
c) Contenham vícios, por omissão, irregularidades e/ou defeitos, capazes de
dificultar o julgamento e que não forem passíveis de saneamento na própria
sessão.
8.3.1. No caso de divergência entre os valores unitários e o total, as propostas serão verificadas
quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às
correções, no caso de eventuais erros. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do
valor da proposta.
8.4. As propostas aceitas pelo Pregoeiro serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
a) seleção da proposta de menor preço GLOBAL e as demais com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquela;
b) não havendo número mínimo de 03 (três) propostas na condição definida na alínea
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o
máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
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8.5. A seleção das propostas levará em consideração o MENOR PREÇO GLOBAL para obtenção do
valor de referência para o início da etapa de lances, sendo, ainda, analisada a compatibilidade com os
preços de mercado para efeito de aceitabilidade.
8.6. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente
de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. A licitante sorteada em
primeiro lugar poderá escolher sua posição na ordenação de lances, em relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
8.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço observada a redução mínima entre os lances a ser estipulada pelo Pregoeiro.
8.8. Será concedido ao representante da empresa licitante, quando solicitado ao Pregoeiro, tempo
para que consulte a empresa representada acerca da viabilidade do lance verbal, ficando a critério do
Pregoeiro a determinação da duração da consulta.
8.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
8.10. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas
para esta etapa, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último
preço ofertado.
8.11. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor a redução de seu preço, com
vistas à obtenção da melhor proposta para a Administração, com base na média de preços praticados
no mercado.
8.12. Caso haja negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito.
8.13. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços dos insumos e salários praticados no mercado,
apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que deverá estar juntada aos autos por
ocasião do julgamento, coerentes com a execução do objeto ora licitado.
8.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
8.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s)
será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s).
8.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre
a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
8.17. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 02 (dois) dias úteis, a
contar da data, caso for declarada como vencedora do certame. A não regularização da
documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação.
8.18. O benefício previsto não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte,
da apresentação de todos os documentos previstos neste Edital, no momento da fase de habilitação,
ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais,
mesmo com restrições, a microempresa e a empresa de pequeno porte será automaticamente
inabilitada.
8.19. A ausência do representante credenciado em qualquer momento da sessão importará na
imediata exclusão da licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
8.20. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição
para retirada na Prefeitura Municipal de MURICI DOS PORTELAS-PI, durante 05 (cinco) dias úteis após
a emissão da Nota de Empenho em nome da adjudicatária. Decorrido esse prazo a Administração se
reserva o direito de destruí-los.
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

__________________________________________________________________
CNPJ Nº 01.612.596/0001-43
AV. LIRA PORTELA, 194, CENTRO, CEP 64.175-000 – FONE (86) 3334-0070

9.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a
sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando
as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de
dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação.
9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
10.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do Município de MURICI DOS
PORTELAS-PI e a empresa deverá fazer o fornecimento de forma imediata, de acordo com a
quantidade solicitada.
10.2. O fornecimento dos ÍTENS constante no ANEXO I, deste Edital, será efetuado na sede da
empresa licitante ou em outro local previamente determinado no Município de MURICI DOS
PORTELAS-PI, sem ônus adicionais para o município de MURICI DOS PORTELAS-PI, de acordo com a
quantidade solicitada.
10.3. A empresa vencedora deverá fornecer o bem após a solicitação do Município de MURICI
DOS PORTELAS-PI, a contar da assinatura do contrato e recebimento da Nota de Empenho.
10.4. Correrão por conta da contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do Contrato, em conformidade com
o estabelecido no Anexo IV deste edital.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas desta licitação correrão por conta do
ORÇAMENTO ANUAL 2017, do MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, oriundos da FONTE DE
RECURSO: 100; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30.
11.2. Para fazer face à despesa, objeto desse certame, será emitida Nota de Empenho.
12. DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO
12.1. O Município de MURICI DOS PORTELAS-PI, fica reservado o direito de não efetivar o pagamento
se o fornecimento do bem não estiver de acordo com as especificações estipuladas.
12.2. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, mensalmente, após a
apresentação dos recibos (em três vias) e notas fiscais devidamente atestadas pelo servidor
designado para o recebimento do objeto da licitação, as quais deverão ser apresentadas em 02
(duas) vias, contendo o Banco, a Agência e o número da conta-corrente, sendo efetuada a retenção
na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor.
12.3. A retenção dos tributos não será efetuada caso a licitante apresente, junto com sua Nota Fiscal,
a comprovação de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
12.4. O pagamento deverá ser condicionado à apresentação da certidão de regularidade junto às
receitas Federal, Estadual e Municipal, além do FGTS e INSS, devidamente atualizada, bem como, da
apresentação do DANFOP, conforme previsto no art. 10º e seguintes da Lei Estadual nº 5.859 de 1º
de julho de 2009.
13. DA CONTRATAÇÃO
13.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração da Ata de
Registro de Preço, cuja minuta integra este Edital conforme Anexo IV.
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13.2. Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preço, no caso de Pessoa Jurídica, as
certidões de regularidade de débito da adjudicatária junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção
por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
13.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será
notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de
que trata o subitem
13.2., mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob
pena de a contratação não se realizar.
13.4. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer junto ao Município de MURICI DOS PORTELAS-PI, na Rua João Santos, 133,
Bairro Centro, para assinar a ata de registro.
13.5. Quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 13.2, ou se recusar a assinar o contrato, será
convocada a outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas
à celebração da contratação.
14. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
14.1. Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do bem, o Município de MURICI DOS
PORTELAS-PI, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária à participação em licitações e impedimento de contratar com o Município de
MURICI DOS PORTELAS-PI, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
adjudicatária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
14.2. A mora da adjudicatária, quanto às suas obrigações contratuais, implicará na aplicação de multa
administrativa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia, calculada sobre o valor global
do Empenho.
14.3. Por descumprimento do prazo para a correção das imperfeições a adjudicatária ficará sujeita a
multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor empenhado.
14.4. O atraso por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total
da obrigação, punível com a sanção prevista na alínea “c” do item 14.1. e anulação da
Nota de Empenho.
14.5. As multas as quais se refere este ítem deverão ser descontadas dos pagamentos devidos pelo
Município de MURICI DOS PORTELAS-PI, podendo igualmente ser cobrada diretamente da
adjudicatária, amigável ou judicialmente, e ser aplicada cumulativamente com as demais sanções
previstas neste item.
14.6. Serão considerados injustificados os atrasos no adimplemento das obrigações não comunicados
tempestivamente, ou insuficientemente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do Município
de MURICI DOS PORTELAS - PI.
14.7. O descumprimento do prazo para a aceitação e retirada da Nota de Empenho, implicará na
cobrança de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor empenhado.
14.8. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a Nota de
Empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da
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entrega, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de LICITAR e
CONTRATAR com o Município de MURICI DOS PORTELAS-PI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais.
15 – DA IMPUGNAÇÃO
15.1. Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, qualquer
cidadão poderá solicitar esclarecimentos sobre o ato convocatório do Pregão, na forma da Lei
8.666/93. O licitante terá até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura das propostas para
impugnar o ato convocatório, sendo neste caso o prazo decadencial.
a) A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, conforme prevê a legislação.

b) Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a

realização do certame, desde que a impugnação possa alterar a formulação das
propostas.

15.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção
venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas,
falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1.
Todos e qualquer pedido de alteração da Ata de Registro, nota de Empenho oriundo deste
Edital será dirigido à autoridade responsável pela emissão do mesmo, a quem caberá o deferimento
ou não do pedido.
16.2.
Quando ocorrer indiscordância ou inversão de numeração do ITEM, poderá o pregoeiro,
fazer as correções que julgar necessário para seu aproveitamento, no interesse da Administração.
16.3.
A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório desclassificar a
proposta da licitante que for declarada inidônea na área da Administração pública.
16.4.
O Município de MURICI DOS PORTELAS-PI, fica reservado o direito de revogar a
presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação, de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.5.
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
16.6.
Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a
serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para
consecução do fim desta licitação, sem prejuízo da Ata final.
16.6.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
própria ata.

na

16.6.2. Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para abertura dos
envelopes “Documentação” na mesma sessão; em face do exame das propostas com as exigências do
Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam
ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se-á em sessão
a ser convocada pelo Pregoeiro.
16.7. O resultado final desta licitação será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Piauí.
16.8. Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação, serão solucionados pelo
Pregoeiro, sempre na presença dos representantes das empresas envolvidas.
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16.9. O Município de MURICI DOS PORTELAS-PI monitorará, pelo menos trimestralmente, os
preços dos produtos e avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a
qualquer tempo, convocando os fornecedores para negociar novos valores. Serão considerados
compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferior a média daqueles
apurados pelo Município de MURICI DOS PORTELAS-PI.
16.9.1. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de
mercado, o Município de MURICI DOS PORTELAS solicitará ao fornecedor, mediante correspondência,
redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no item anterior.
16.9.2. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido
e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociações.
16.9.3. Na hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os itens anteriores, o
gerenciador poderá proceder a revogação, conforme o caso, total ou parcial da Ata, promovendo a
compra por outros meios licitatórios.
16.10.
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro da Comarca da Cidade de Joaquim Pires - Piauí, excluído
que fica quaisquer outros por mais privilegiado que seja.
16.11.

Integram este Edital:

ANEXO I:
ANEXO II:
ANEXO III:
ANEXO IV:

Especificação do Material;
Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;
Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;
Minuta de Contrato;
MURICI DOS PORTELAS-PI, 24 de Fevereiro 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

__________________________________________________________________
CNPJ Nº 01.612.596/0001-43
AV. LIRA PORTELA, 194, CENTRO, CEP 64.175-000 – FONE (86) 3334-0070

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – PMMP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
_______________,___ DE FEVEREIRO DE 2017.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFÔNE E FAX:
CNPJ:
E-MAIL:
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2017-PMMP – A presente licitação tem por objeto a:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO
MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, DE INTERESSE DA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS-PI.
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
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – PMMP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Ao
Município de MURICI DOS PORTELAS-PI
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2017
Prezados Senhores:
Declaramos, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Pregão e
seus anexos, e que atendemos plenamente aos requisitos necessários para habilitação.
-------------- (----), ------ de ---------------------- de 2017.
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – PMMP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
Eu,
(nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente),
interessada em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2017, do Município de MURICI DOS
PORTELAS-PI, declaro, sob as penas da Lei que, nos termos do inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, a (razão social da
proponente) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.
-------------- (----), ------ de ---------------------- de 2017.
(assinatura)
(nome do representante legal da empresa proponente)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 – PMMP/PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017
ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017
CONTRATO N. ____/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS(PI)
CONTRATO
Nº
___/2017
DE
FORNECIMENTO DE XXXXXXXXXXX, QUE
CELEBRAM
ENTRE
SI
A
EMPRESA
_______________________
E
O
MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS(PI).
Contrato de Prestação que celebram entre si o MUNICÍPIO DE MURICI DOS
PORTELAS(PI), inscrito no CNPJ: 01.612.596/0001-43, localizada na Av. Lira Portela n. 194, centro
– de Murici dos Portelas(PI), neste ato representado pelo Prefeito Municipal RICARDO DO
NASCIMENTO MARTINS SALES, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado em Murici dos
Portela – PI, doravante denominado Contratante, e de outro a empresa _____________________,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________, com sede na Rua _________________, nº _____,
bairro ___________, cidade de _____________/, neste ato representada pelo senhor
_________________, inscrito no CPF sob n.º _____________________, cédula de identidade n.º
_________________, 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 nº 006/2017PMMP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato, a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações e quantitativos descritos no
anexo I do edital de licitação N.º 006/2017 – PMMP.
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/serviços obedecerá aos estipulados neste contrato, bem como às disposições constantes dos
documentos adiante enumerados, que integram o processo licitatório nº 005/2017 que,
independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que,
não o contraírem: Edital de Pregão nº 006/2017-PMMP; Proposta e documentos que o acompanham,
firmados pela Contratada.
PARÁGRAFO TERCEIRO – LICITAÇÃO – O fornecimento dos produtos/serviços ora adquiridos
foram objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capitulo II, da Lei nº 8.666/93, conforme
Edital de Pregão nº 006/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA – O presente contrato vigorará a partir da assinatura por
um ano, e abrangerá todo o período de fornecimento dos produtos, até a suas quitações totais,
previstas na proposta.
CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA DOS PRODUTOS/INICIO DOS SERVIÇOS – As
entregas/inicio dos serviços deverão ser efetuadas tanto no estabelecimento da empresa contratada
quanto em, local a ser determinado pela Prefeitura, em até 03 (três) dias após recebimento das
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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 ao local de entrega dos 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 do Pregão Presencial Nº. 006/2017- PMMP e seus Anexos;
2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação de cada fornecimento
desta Licitação;
3. Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e
qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
4. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao transporte dos produtos, até os locais designados
para a entrega, caso haja necessidade;
5. Entregar os produtos dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO – A contratante pagará à contratada, pelo fornecimento dos
serviços, a importância total de R$.................(.................).
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor acordado será fixo e irreajustável durante a vigência do presente
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – A despesa com a execução do presente
contrato correrá do Orçamento do Município de Murici dos Portelas(PI), para o exercício de 2017,
FONTE DE RECURSO: XXXXXXX, ELEMENTO DE DESPESA: XXXXXXXX.
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, durante o exercício de 2017, 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(PI).
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/serviços pela contratada vencedora
será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 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;
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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.
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:
a) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
b) 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.
c) 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.
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;
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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(PI) e pelo Secretário de
Administração e publicado no diário oficial dos Municípios do Estado do Piauí, 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 05(cinco) dias, contados de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO – Para dirimir todas as questões oriundas do presente
contrato, é competente o Juízo da Comarca de Joaquim Pires(PI), no qual Murici dos Portelas(PI) 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 extraindose as cópias necessárias para sua aprovação e execução.
MURICI DOS PORTELAS(PI), ___ de __________ de 2017.
PELA CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE MURICI DOS PORTELAS(PI)
RICARDO DO NASCIMENTO MARTINS SALES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
PELA CONTRATADA:
EMPRESA X
REPRESENTANTE
CPF: 000.000.000-00
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_____________________
CPF
RG

TESTEMUNHAS:
_____________________
CPF
RG
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