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EDITAL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 062/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2020/SRP N.º 010/2020 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX - PI 
OBJETO –A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DELOUSAS DE VIDRO PARA 
ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIO IX (PI), conforme especificações previstas no edital. 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIALN.º 028/2020 
 

A Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, com sede na Rua Sebastião Arrais, nº 281, Centro, 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.553.812/0001-40, através do pregoeiro e da Equipe de 
Apoio, no uso de suas atribuições formalmente delegadas pela Portaria nº 004/2020 de 02 de 
janeiro de 2020, torna pública, para o conhecimento de todos os interessados que realizará 
certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO DE LANCE 
GLOBAL, observadas as disposições da Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2004, Decreto nº 3.555 de 
08 de Agosto de 2000, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
alterações, e demais exigências desse edital e seus anexos que poderá ser retirado/copiado na sua 
integridade, de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, na Prefeitura Municipal de Pio IX - PI. 

1.OBJETO:  

1.1. – Apresente licitação tem por objeto preços a serem registrados em Ata com força de 
contrato que ficará disponível para futura AQUISIÇÃODE LOUSAS DE VIDRO PARA ATENDER AS 
ESCOLAS MUNICIPAISDE PIO IX(PI), conforme especificações e demais exigências previstas neste 
Edital e seus anexos, sem prejuízo das regras impostas pela Legislação pertinente. 

2. DA SESSÃO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO AS PROPOSTAS 

2.1. – A sessão pública para credenciamento e recebimento e abertura dos envelopes 
dar-se-á às08h00min do dia 20 de julhode 2020, na sala da Comissão de Licitações desta 
Prefeitura Municipal, situada na Rua Sebastião Arrais, n.º 281 – centro – Pio IX(PI). 

3 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao 
ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme cada caso, que preencherem as 
condições de credenciamento e habilitação, dispostas neste Edital.  

3.2. – Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
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credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, sob a 
coordenação do pregoeiro. 

3.3.Não poderão participar do presente Pregão, empresas que se enquadrarem em uma ou mais 
das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal; 

b) Estejam sob o regime de concordata ou falência; 

c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitações; 

d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 

e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 

f)Tenha funcionário ou membro servidor do Município como dirigente, acionista detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico; 
g) servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
h) Empresas em regime de consórcio e/ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.  
i) pessoa física, mesmo que em grupo. 

4 –DO CREDENCIAMENTO 

4.1. – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de 
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 
constitutivo registrado em Cartório de Registro civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência da investidura; 
 
b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público, 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; 
 
c) apresentar CNPJ com atividade principal ou secundária compatível com o objeto licitado; 

d) A empresa deverá apresentar a declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo do 
edital e seus anexos, que verificou todas as informações e que atende a todas as condições 
estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão e Certidão Negativa emitida junto ao 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, supervisionada pelo Conselho de Justiça Nacional, da empresa e dos sócios. 
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e) Certidão de adimplência com o Município de Pio IX – PI, através de atestado fornecido pelo 
setor de tributos do Município de Pio IX/PI, que deverá ser solicitado de segunda a sexta, das 
08:00h às 12:00h, na sede provisória da prefeitura situada na Rua Francisco das Chagas Fortaleza, 
nº 34, centro, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da data marcada para 
abertura da licitação. 

4.1.1. - A ausência dos documentos dos subitens anteriores ou a apresentação 
emdesconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste 
PREGÃO, impossibilitando, em consequência, o recebimento dos seus envelopes. 
4.2. – O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto.  
4.3. – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
4.4. – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.  
4.5.– A ausência dos documentos dos subitens anteriores ou a apresentação 
emdesconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste 
PREGÃO, impossibilitando, em consequência, o recebimento dos seus envelopes. 

4.6. – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 01 e nº 02, não 
cabe a desistência da proposta. 

4.7. - A microempresa e empresa de pequeno porte, caso queira se beneficiar do tratamento 
diferenciado na presente licitação, na forma do disposto do art. 43 da Lei Complementar nº. 123, 
de 14/12/2006, deverá apresentar declaração de seu enquadramento em um dos dois regimes – 
declarando, inclusive, não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei 
Complementar nº 123/06 devidamente assinada pelo contador da empresa responsável pelas 
informações, juntamente com a declaração apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial, 
com data de expedição não superior a 60 (noventa) dias, para fins de comprovação do mesmo.  

4.7.1 - Declaração expedida pela Junta Comercial, conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica 
tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, na forma do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, em separado 
dos envelopes. A não entrega da documentação completa citada no item 4.7 do edital, indicará 
que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006. 

4.7.2 - O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa depequeno porte 

(EPP) somente será procedida pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal situação jurídica 

através da declaração supracitada junto com a Certidão da Junta Comercial. 
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4.7.3 - O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome 

credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando a 

Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n 123/06 aplicáveis ao presente certame; 

4.7.4 -A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ”ME”e “EPP” competem 

às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo contador que, 

inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento 

falso ou errôneo. 

 

4.7.5 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da LeiComplementar nº123, 

caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 

outras figuras penais e da sanção prevista no edital. 

4.8. – Concluída a fase do credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de 
pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação, o envelope nº 01 – proposta de 
preço e o envelope nº 02 – habilitação. 
4.9. – Para os licitantes que não pretendem credenciar-se, a declaração de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação, bem como os documentos de habilitação e proposta, 
deverão ser entregues ou encaminhados ao setor responsável pela licitação em envelopes 
separados. 
 
5. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 01 “PROPOSTA DE PREÇOS” 

O ENVELOPE-I: Contendo a proposta de preço que terá no anverso os seguintes dizeres: 

AO 
MUNICÍPIO DE PIO IX/PI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2020 
SRP/PMP-PI 
“ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇO” 
DATA DA ABERTURA:___ de _______de 2020 
 
5.1. No envelope nº 01 “PROPOSTA DE PREÇO”, deverá ser apresentada a proposta de preços 
conforme o “item 8” deste edital. 
 
6.   APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE N.º 02 “DOCUMENTAÇÃO” 
 
O ENVELOPE-II: Contendo a documentação, terá no anverso os seguintes dizeres: 
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AO 
MUNICIPIO DE PIO IX/PI 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/2020 
SRP/PMP-PI 
“ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTAÇÃO” 
DATA DA ABERTURA: ___ de ________de 2020 
6.1. No envelope n.º 02 “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser apresentados os documentos  
discriminados no “item 9” deste edital, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, conforme determina o art. 
32 da Lei 8.666/93, e se possível, encadernados e com suas folhas numeradas sequencialmente, 
identificando-se cada item da habilitação de modo a facilitar sua análise. 

7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 
EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

7.1. – A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo I deste Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2. Os casos 
omissos serão decididos pelo Pregoeiro no momento da sessão, com registro da ocorrência em 
ata. 

7.1.1. – A declaração acima referida deverá ser subscrita pelo representante legal ou pelo 
procurador caso este tenha outorga para tal. 

7.2. – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, 
em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome 
da proponente, os dizeres previstos nos itens “5” e “6” deste Edital. 

7.3. – A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com 
suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 
datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado. 

7.4. – 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 por ele designado, bem 
como, devidamente validados via internet, de acordo com a exigência do documento respectivo, 
sob pena de imediata desclassificação.  

7.5. – Não serão autenticados quaisquer documentos pela Comissão durante a sessão. O licitante 
que quiser autenticar documentos junto à mesma deverá comparecer no Setor de Licitação até 
24h antes do início da sessão. 

8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇO”  
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As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste 
instrumento convocatório e anexos que deste fazem parte integrante como aqui transcritos. 

8.1. – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 
a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal; 
b) Número do Pregão para Registro de Preços; 
c) Preço médio do item, cotando-se cada produto discriminado no item, em moeda corrente 
nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula e por extenso tanto o 
unitário quanto o total. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 
despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas 
as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação. 
d) Prazo de validade dos preços registrados, que será de 12 (doze) meses, contados da data do 
respectivo registro em Ata, assegurado o direito de revisão e atualização na forma legal. A ata 
poderá ser prorrogada conforme o Decreto Municipal nº 03/2018. 
e) O item deverá apresentar descrição completa detalhada de acordo com o Termo de Referência 
e Especificação, fabricante, de maneira a demonstrar que o produto cotado atende às 
especificações técnicas constantes dos Anexos deste Edital. 

f) Deverá ser especificada a marca do produto, seu fabricante, procedimento para 
acondicionamento indicado, o seu país de origem, indicar a quantidade da embalagem secundária 
dos produtos por caixa ou fardo de acordo com cada produto, prazo de validade indicado pelo 
fabricante dos produtos cotados e demais elementos que permitem identificá-lo com clareza para 
facilitar as futuras requisições e armazenamento, de modo a ser atendido o disposto no art. 31 da 
Lei 8.078/90 – Código do Consumidor “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 
devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores”, para que identifiquem os produtos ofertados, a fim de que o Pregoeiro possa 
facilmente constatar que as especificações deste edital foram ou não atendidas. 

 
8.2. – Os produtos deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda. 
 
8.3. – As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados, conforme 
Termo de Referência e Especificação, não sendo permitidas ofertas com quantitativo inferior. 
 
8.4. – Cada empresa pode apresentar uma proposta escrita para cada item especificadono qual 
terão que ser cotados todos os itens; podendo, no entanto, participar de tantos lotes quanto 
suportar sua capacidade para fornecimento na forma prevista neste edital. 
 
8.5. – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data da realização do certame. 
 
8.6. – A proposta deverá ser apresentada com especificação completa, igual à exigida no edital 
(anexos) obrigando-se o proponente, nesse caso, a entregar o produto de acordo com as 
exigências do edital. 
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8.7. – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em relação a prazo, 
especificações do produto ofertado ou qualquer outra condição que importe em modificação dos 
termos da proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, 
assim avaliadas pelo pregoeiro na sessão. 
8.8. – A falta do valor por extenso na proposta não será motivo para desclassificação. Podendo o 
mesmo ser assentado pelo licitante em Ata. 
 
8.9. – Havendo divergência entre o preço médio e o preço por extenso, prevalecerá o preço por 
extenso. 
 
8.10. – A falta de rubrica na proposta, CNPJ e/ou endereço completo, acarretará desclassificação 
da proposta neste certame, ficando na sessão de abertura lavrado em ata todos os atos sob 
conhecimento do Representante Legal ou procurador da licitante, desde que tenha poderes para 
este fim. 
 
8.11. – O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses, exceto quando confirmado motivo justo para revisão e atualização. A Prefeitura Municipal 
de Pio IX-PI, sob a coordenação do Sistema do Registro de Preços, poderá, de ofício, 
trimestralmente, rever cada preço de acordo com o mercado e realidade local. 
 
8.12. – O fornecimento para as regiões e/ou unidades administrativas distribuídas fora da sede do 
órgão contratante, terá a mesma base do preço registrado, mantido este para efeito de 
fornecimento, ficando ainda todas as despesas com frete e transporte por conta do licitante. 
 
8.13. – O licitante deverá demonstrar na sua proposta o tipo de embalagem e quantidade afim de 
viabilizar as requisições demandadas, respeitada a forma de acondicionamento, condição esta que 
deverá constar no extrato de publicação. 
 
8.14. – Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pelo pregoeiro que desclassificará a 
mesma, salvo em situações previstas na lei nº 10.520 e a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 
 
8.15. Poderão ser também desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o modelo 
constante no Anexo, se tal circunstância impedir o seu julgamento com observância do princípio 
da isonomia, por alterar qualquer das condições constantes do edital. 
 
8.16. Havendo proposta com valores considerados inexequíveis, o Pregoeiro poderá solicitar 
justificativa de tais valores para avaliação da capacidade de realização do fornecimento, através de 
documentação que comprove que os custos são coerentes com o mercado, podendo ainda exigir 
que a empresa forneça os itens licitados pelo preço proposto, mesmo que inexequíveis, sob pena 
de ser lançado no rol das empresas impedidas de participar de licitação e demais penalidades 
legais. 
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8.17. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos de habilitação e propostas fora do prazo 
estipulado neste Edital. 
 
8.18. Recomenda-se que a Proponente anexe à sua proposta a “folha de dados para elaboração do 
contrato”, devidamente preenchida conforme anexo deste edital. 
8.19. A licitante deverá apresentar os seguintes documentos anexados à proposta de preços:  
a) Declaraçãodequeofornecedordoobjetoconheceeaceitaas regras determinadas pela 
Administração, através deste edital. 
b) Declaraçãodecompromissodeentregaem qualquer domicíl io dentrodomunicípio de Pio 
IX/PI,semcustosadicionaiseindependentesda quantidade. 
c) Declaraçãoexpressadoresponsávelpela empresa licitante,sobaspenasdalei,dequesesubmetee 
concordacomtodosostermosdaLeinº8.666/93. 
 
d) Declaração que os itens ofertados são de primeira qualidade; 
 
e) Declaração a plena garantia dos produtos a serem prestados, contra qualquer defeito de 
fruição, fabricação, ciente de que sob pena de constatada alguma imperfeição, ter produtos 
devolvidos e/ou rejeitos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for 
considerado responsável; 
 
8.19.1 - As declarações em exigência do item 8.19,letras (“a”, “b” ,”c”, “d” e “e”) deste edital 
deverão ser apresentadas em anexo a proposta, assinadas pelo representante legal da empresa 
com a sua qualificação, sendo assim para facilitar a conferência por parte do pregoeiro e sua 
equipe de apoio em função do bom andamento do processo. 
 

8.19.2–A ausência da declaração será motivo para a desclassificação imediata da proposta. 

8.20 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja emrelação a prazo, 
especificações do produto ofertado ou qualquer outra condição que importe em modificação dos 
termos da proposta original, ressalvadas as alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, 
assim avaliadas pelo pregoeiro na sessão. 
 

8.21 - A falta do valor por extenso na proposta não será motivo paradesclassificação, podendo o 
pregoeiro proceder às correções por erros meramente formais. 
 

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

8.23 - A falta da rubrica na proposta, CNPJ e/ou endereço completo, não 
acarretarádesclassificação da proposta neste certame, ficando na sessão de abertura lavrada em 
ata todos os autos sob o conhecimento do Representante Legal ou procurador da licitante, desde 
que tenha poderes para este fim. 

8.24 - A licitante deverá constar da sua proposta a garantia dos produtos contra qualquer defeito 
de fabricação. 
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8.25 - É de inteira responsabilidade do ofertante o preço e demais condições apresentadas, salvo, 
se no momento da abertura da proposta for alegado erro, e aceito pelo (a) Pregoeiro (a), sendo 
registrado em ata. 

8.26 - O fornecimento para as regiões e/ou unidades administrativas distribuídasfora da sede do 
órgão contratante, terá a mesma base do preço registrado, mantido este para efeito de 
fornecimento, podendo ser acrescido somente dos valores correspondentes ao frete e encargos 
de transporte, de acordo com o interesse e conveniência do órgão/ente contratante. 

8.27 - Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pelo pregoeiro quedesclassificará a 
mesma, salvo em situações previstas na Lei nº 10.520 e a Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos nº 8.666/93 e suas posteriores Alterações. 

8.28 - A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Não cabe a desistência da proposta. 

8.29 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a todas às exigências do item 8 
deste presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.  

9 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”. 

9.1. – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a: 

9.1.1.– Documentos obrigados pela Constituição: 

a) Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e assinada por quem de direito, de que, 
em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na Lei n.º 
9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 28.10.1999, e inc. V do art. 13 do 
Decreto n.º 3.555/2002, a licitante não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos. 

9.1.2 – Documentos relativos à habilitação jurídica: 

a) Contrato social em vigor e o último aditivo; 

b) Cópia da cédula de identidade dos sócios autenticadas em cartório; 

c) Cópia do CPF dos sócios. 

9.1.3 – Documentos relativos à regularidade fiscal: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a Dívida 
Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a 
Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a 
Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

d) Cópia atualizada do CNPJ; 

e) Cópia do CPF dos sócios autenticadas em cartório; 

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

g) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 
8.036/90); e 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

9.1.4 – Documentos relativos à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, que comprove a boa 
e regular situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. Admite-se a apresentação de balanço de abertura, para as empresas com menos de 
01 (um) exercício financeiro; e 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, emitida com data não 
superior a 60 (sessenta) dias da data da realização desta licitação ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria certidão.  

c) A empresa deve apresentar junto com o balanço patrimonial análise da boa saúde financeira da 

empresa emitido e assinado pelo contador responsável pelas informações, mediante análise do 

balanço patrimonial, adotar-se-ão os critérios descritos a seguir: 

LG = ____Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo___ 
Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
SG =                    Ativo Total      

        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

LC = _____________Ativo Circulante_________________ 
Passivo Circulante 

Onde: 
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LG – Liquidez Geral 

SG – Solvência Geral 

LC – Liquidez Corrente 

*Serão considerados habilitadas as empresas que apresentarem resultado igual ou maior que 01 

(um) em todos índices referidos na alínea “C” deste subitem; exceto para empresas que apresente 

balanço de abertura que conste menos de um exercício de funcionamento da mesma. 

9.1.5 – Outros documentos: 

a) Alvará de Localização e Funcionamento, do domicílio ou sede da licitante, ou outro documento 
equivalente;  

b) Declaração da Licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal ou 
pelo procurador se este tiver outorga para tal, assegurando a inexistência de fato impeditivo legal 
para licitar ou contratar com a Administração; 
c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatíveis em 
características com o objeto da licitação que forneceu ou fornece, mediante a apresentação de 
atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, reconhecidamente 
idônea(s). Os atestados de qualificação técnica apresentados deverão estar acompanhados de 
cópia do contrato. 
 
d) Prova de regularidade perante o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

9.2. – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias contados da data constante do 
documento.  

9.3. – Não serão aceitos “protocolo de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos. 

9.4. – Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos poderá o pregoeiro considerar o proponente inabilitado. 

9.5. – Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome da Matriz ou 
todos em nome da Filial exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à Matriz 
e referir-se ao local da sede do interessado. 

10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 
 
10.1. No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
10.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 
endereçoacimamencionado,nasessãopúblicadeprocessamentodoPregão,namesmadata ou 
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em data posterior a ser definida na abertura do credenciamento, sob coordenação do 
pregoeiro. 
10.3.Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, 
está se realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pelo 
pregoeiroeequipecomadevidacomunicaçãoformalaoslicitantesqueretiraramoEdital. 
10.4.Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração 

de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido 

noAnexoIdoEdital,juntamentecomacópiadoContratoSocialemvigor. 

10.4.1. Encerrado o credenciamento consequentemente, estará encerrada a possibilidade de 

admissão de novos participantes no certame, os casos omissos serão resolvidos na sessão 

pelo pregoeiro (a). 

10.5.OslicitantesdeverãoapresentarassuaspropostascontendooPREÇOMÉDIOdecada item e o 

preço total, devendo o pregoeiro considerar para efeito de negociação na sessão o valor de 

cada item, sobre o qual deverá incidir o desconto, percentual este que deverá refletir em 

cadaitem. 

10.6.O julgamento dar-se-á mediante a negociação de cada item, sem prejuízo da faculdade 

administrativa quando da contratação demandada por meio de requisições para aquele item, 

conforme exigir suanecessidade. 

10.7.Fica obrigado o licitante a cotar na sua proposta todos os itens, a fim de poder participar. 

Caso seja o vencedor o preço cotado ficará registrado para o respectivo item. 

10.8.A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 

estabelecidasnesteEditaleseusanexos,sendodesclassificadasaspropostascujoobjetonão atenda 

as especificações, prazos e condições fixados noEdital. 

10.8.1.No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às 

correçõesnocasodeeventuaiserros. 

10.9.Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superioràquela; 

10.9.1. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, 

serãoselecionadasaspropostasqueapresentaremosmenorespreços,atéomáximo de 03 (três). 

No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes, e ainda a possibilidade de 

todasasempresasapresentaremlancesparaefeitoderegistronosistema. 

10.10.O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais 
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em ordem decrescente. 

10.10.1.Se dentre as propostas apresentadas por escrito, quando da abertura dos 

envelopes,houverempate,opregoeiroprocederáaosorteionaformadoparágrafo2º do Art. 45 da 

Lei. 8666/93, para estabelecer qual dos licitantes empatados deve 

oferecerolanceprimeiro,semprejuízodeobservaçãodoart.3ºdamesmaLei. 

10.10.2.A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço 

apresentado para efeito de ordenação daspropostas. 

10.11.Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menorpreço. 

10.11.1. O Pregoeiro poderá no decorrer da sessão estipular, para novos lances, 

parâmetrosoupercentagemdereduçãosobreomenorpreço(margemdelance). 

10.11.2. O Pregoeiro poderá, no decorrer da sessão determinar o tempo de que dispõem 

oslicitantesparaofertaremseuslancesoraiseestipularmargemdelance. 

10.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 

etapadeclinaremdaformulaçãodelancesouconformedeterminaropregoeironomomentoda 

sessão. 

10.12.1Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades constantes desteEdital; 

10.13. Encerrada a etapa de lances serão ordenadas as propostas classificadas e 

classificáveisnaordemcrescentedosvalores.Opreçoconsideradoparaefeitoderegistroseráo 

último preço ofertado depois de esgotadas as etapas de lances, devidamente aceito pelo 

pregoeiro. 

10.14. OPregoeiropoderánegociarcomoautordaofertademenorvalorcomvistasareduzir ainda 

mais o preço, registrando preços iguais até o limite de 04(quatro) empresas por item. 

10.15.Apósanegociação,sehouver,oPregoeiroexaminaráaaceitabilidadedomenorpreço, 

decidindo motivadamente arespeito; 

10.15.1. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de 

preços unitários dos Produtos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, 

no prazo a ser por ele definido podendo realizar diligência e ou 

procedimentosdeinvestigaçãoafimdeconferirdadosemgarantiadoobjeto. 

10.16.Considerada aceitável a oferta de menor preço para qualquer dos itens, somente 

seráabertooenvelopecontendoosdocumentosdehabilitaçãoquandoconcluídoojulgamento de 
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todos os demais itens. 

10.17. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 

habilitação,oPregoeiroexaminaráaofertasubsequentedemenorpreço,negociarácomoseu 

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

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta, ou mais, aceitável cujo 

autor(es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será(ão) declarado(s) 

vencedor(es). 

10.18.Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) 

licitante(s) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame, sendo a ele(s) 

adjudicado os referidos itens. 

10.19. Nojulgamentodaspropostasseráadotadoocritériodemenorpreçoglobal,atendidas as 

condições estabelecidas nestePregão. 

10.20. Opregoeiropoderá,senecessário,suspenderasessãopararecorrerasetorestécnicos 

internos e externos, bem como ao setor requisitante da compra do material objeto deste 

Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos 

produtoscotados,definindonovadataparacontinuidadedasessãolicitatória; 

10.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 

relevantes que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos 

representantespresentes. 

10.22. Verificando-senocursodaanálise,odescumprimentoderequisitosestabelecidosneste 

Edital e seus anexos, a proposta serádesclassificada; 

10.23. Depois de concluída a sessão, em especial para as rodadas de lances, depois de 

habilitada e adjudicada, os licitantes deverão apresentar as propostas devidamente corrigidas 

considerando os valores negociados em sessão, os quais deverão ser levados em 

consideração para efeito de posteriorchamamento. 

 

11.DA IMPUGNAÇÃO: 
 
11.1.Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão, na forma da Lei 8.666/93. O licitante terá a mesma prerrogativa até 
o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura das propostas, sendo neste caso o prazo 
decadencial. 
11.1.1.A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, conforme prevê alegislação. 
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11.1.2.Acolhidaapetiçãocontraoatoconvocatório,serádesignadanovadataparaarealização 

docertame,desdequeaimpugnaçãopossaalteraraformulaçãodaspropostas. 

11.2.Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem 

objeçãovenhaaapontar,nadatadaaberturadasessãooudepoisdaaberturadosenvelopes de 

propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 

recurso. 

 

12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DO ATO DE CONTROLE FINAL: 

12.1. 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 

dememoriais,ficandoasdemaislicitantesdesdelogointimadasparaapresentarcontrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dosautos. 

12.2.A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direitoderecurso,aadjudicaçãodoobjetodocertamepeloPregoeiroàlicitantevencedoraeo 

encaminhamento do processo à autoridade competente para realização do ato de controle 

final. 

12.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridadecompetente. 

12.4.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

12.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente registrará o preço do objeto do certame a favor das licitantes vencedoras e 

encaminharáoprocedimentodevidamenteadjudicadoparaexercíciodoatodecontrolefinal. 

12.6. Os preços serão registrados por itens, considerando-se a totalidade e necessidade do 

objeto,sempretendoemvistaanecessidadedaAdministraçãocontratante. 

12.7.A licitante que convocada para assinar a Ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, sem 

justificativaplausível,delaseráexcluída,semprejuízodasdemaispenalidadesprevistasneste 

edital. 

12.8. Colhidas as assinaturas, a equipe gerenciadora do SRP providenciará a imediata 

publicação da Ata respectiva e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o 

itemanterior. 

12.9.OspreçosregistradosemAtapoderãoserpublicadostrimestralmentenaimprensaoficial 

doEstado,quandopassivosderevisãoouemoutroperíodoquandoasituaçãoojustificar. 
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13– DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 

13.1. Oprazodevalidadedoregistrodepreçosseráde12(doze)meses,contadosapartirda data da 

publicação da respectiva Ata, podendo ser prorrogada nos termos do Decreto Municipal nº 

03/2018. 

13.2.OregistroformalizadonaataaserfirmadoentreaPrefeituraMunicipaldePio IX - PI 

easEmpresasqueapresentaremaspropostasclassificadas,terávalidadede12(doze)meses apartir 

da data de suapublicação; 

13.3.DuranteoprazodevalidadedoregistrodepreçosaPrefeituraMunicipaldePio IX-PI 

nãoficaráobrigadaacomprarosprodutosobjetodestePregãoexclusivamentepeloregistrode 

preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar 

conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, assegurando ao 

beneficiário do registro a preferência em igualdade decondições; 

13.4.Odireitodequetrataosubitemanteriorpoderáserexercidopelobeneficiáriodoregistro 

quando a Prefeitura Municipal de Pio IX - PI optar pela aquisição por meio legalmente 

permitidoeopreçocotadonesteforigualousuperioraoregistrado. 

13.5.Os fornecedores que não cumprirem total ou parceladamente as suas obrigações 

poderãosofreraspenalidadesprevistasnalegislação.Aosfornecedoresserágarantidoodireito de 

defesa e as penalidades poderão variar desde a advertência até a declaração de inidoneidade 

para estabelecerem contratos com a Administração Pública Municipal. 

14 – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 

14.1.Os materiais/produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades do 

órgão/ente contratante ou em local por eledesignado. 

14.1.1.A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa do 

órgão/ente, cabendo ao mesmo todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular 

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

intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de 

uma só vez e não houver obrigaçõesfuturasou,ainda,porNotadeEmpenhoeCarta-

Contratoindividualnashipótesesque 

sefizeremnecessáriascláusulasquepossamresguardardireitoseobrigaçõesfuturas. 

14.2A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do objeto quando requisitado no prazo 

máximo de 05 (dias) dias consecutivos contados a partir da retirada/recebimento 
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darespectiva Ordem de Fornecimento e/ou Nota deEmpenho. 

14.3.A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita onde a contratante deliberar, 

correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, 

tributos,encargostrabalhistaseprevidenciáriosdecorrentesdofornecimentoe/ousubstituições 

indicadas pela equipe ou pessoa designada pararecebimento. 

14.4.O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real 

necessidade, no local e endereço indicados no subitem anterior, para verificação da 

conformidadedoobjetocomascondições,especificaçõeseexigênciasdoedital. 

14.5.Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a 

data,onome,ocargo,aassinaturaeonúmerodoRegistroGeral(RG)ououtrodocumentode 

identificaçãooficialdoservidordoContratanteresponsávelpelorecebimento. 

14.6.Constatadasirregularidadesnoobjetocontratual,oContratantepoderá: 

14.6.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituiçãoourescindindoacontratação,semprejuízodaspenalidadescabíveis; 

14.6.1.1.Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a 

indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado; 

14.6.1.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 

complementaçãoourescindiracontratação,semprejuízodaspenalidadescabíveis; 

14.6.1.3.Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 

a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, mantidos o preço inicialmentecontratado. 

14.6.1.4. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a 

Administração. 

14.7. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 

DefinitivoouRecibo,firmadopeloservidorresponsávelouequipedesignada. 

14.8.Os materiais deverão ser entregues, com seus respectivos quantitativos impressos na 

notafiscal. 

14.9.OTransportedomaterialdeveráobedeceracritériosdemodoanãoafetaraidentidade, 

qualidade, integridade dosmesmos. 
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15–DOSPAGAMENTOS,DOREAJUSTEDEPREÇOSEDAREVISÃO: 

15.1.Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão/ente, após o 

atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente 

acompanhadodafatura/notafiscaldevidamenteatestadaecópiadaNotadeEmpenho. 

15.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da 

datadeentradadorequerimentoefatura-recibonoprotocolodoórgão/entecontratante,ouem 

outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos 

parcelamentos, sobpenadeassistirdireitoàsverbaseatualizaçãodovaloresnaformalegal. 

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

para as devidascorreções. 

15.4. Os pagamentos serão feitos através de depósito bancário na conta corrente da 

contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente,para 

que seja feito o critério correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou 

notafiscal/fatura. 

15.5. A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que 

tenhamsidoimpostasemvirtudedepenalidadesouinadimplemento.Cessadasestascausas, 

ospagamentosserãoretomadossemquehajaqualquerdireitoaatualizaçãomonetária. 

15.6. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo 

relacionados: 

a) CertidãoNegativadeDébitosCNDemitidapelaSecretariadaReceitaFederal. 

b)CertidãodeRegularidadedoFundodeGarantiaporTempodeServiço–FGTS 

c) CertidãodeRegularidadeFiscalcomasFazendas:Federal,MunicipaleEstadual. 

15.7.Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, 

admitidaarevisãoquandohouverdesequilíbrioeconômico-financeiro na forma prevista neste 

edital. 

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

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento dos 

bens, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na 

hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 

extracontratual,poderáocorrerarepactuaçãodovalorcontratadoe/ouregistrado,evitando,contu
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do,soluçãodedescontinuidadedosfornecimentos.Nãohaveráprocedimentoderevisão ou 

atualização em prazo inferir a 30 (trinta) dias contados da publicação do extrato, 

independente do motivo que possa seralegado. 

 
16 – DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇOS: 

16.1 - Os bens similares às especificações dos objetos contemplados neste certame poderão 

ser renegociados com as empresas que tiverem seus preços registrados (detentores da ata), 

somentenahipótesedoasseguramentodereaisvantagensparaacontratação,oquedeveser 

justificado (motivado) no processo administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço 

registrado e as condições reais demercado. 

16.2.Arenegociação,noatodocontrato,poderáserretomadaemrazãodaquantidadeaser 

contratada,ficandoestipuladocomoparâmetromáximo,opreçoregistradocorrespondenteao 

valor daunidade. 

 

17 – DA FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

17.1.Os fornecedores de bens inscritos na Ata de Registro de Preços deverão celebrar os 

contratos individuais que poderão advir deste procedimento, nas condições estabelecidas no 

atoconvocatório,nosrespectivosanexosenaprópriaAtadoSRP,comforçacontratual. 

17.2.A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar ascontratações 

quepoderãoadvirdesteprocedimento,noentantoestarãoobrigadosarealizaroutralicitação. 

17.3.Quando da necessidade de contratação, deverá a equipe gerenciadora do SRP ser 

consultada sobre a indicação do Fornecedor na ordem de classificação ou conforme 

requisitado pelo agente ordenador dadespesa. 

17.4. Após as informações da equipe gerenciadora, o servidor responsável convocará o 

fornecedorindicado,atravésdaordemdefornecimentoeempenhoparaqueprocedaaentrega do 

objeto no prazodesignado. 

17.5. O fornecedor do bem deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos contados da 

data da convocação, comparecer junto ao Contratante para retirar a Ordem de Fornecimento 

(ou instrumento equivalente) e a Nota deEmpenho. 

 

18 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

18.1- A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
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obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalestabelecidas. 

18.2.No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 

Prefeitura Municipal de Pio IX - PI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante 

vencedora as seguintessanções: 

a) Advertência. 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 

desacordocomopropostoeoestabelecidonesteEdital,atéomáximode10%(dezporcento) sobre o 

valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicadaoficialmente. 

c) 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 comunicaçãooficial. 

d)Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois)anos. 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração PúblicaMunicipal 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,queseráconcedidasempre que 

a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Pio IX (PI) pelos prejuízos resultantes e 

depoisdedecorridooprazodasançãoaplicadacombasenosubitemanterior. 

18.3. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos 

devidos pela Prefeitura Municipal de Pio IX- PI ou cobradas diretamente da empresa, 

amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções 

previstas nestetópico. 

18.4- A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla 

defesa por parte do adjudicatário, na forma daLei. 

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

19.1. – São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes da presente licitação. 

b) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens objeto desta licitação. 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do material, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas. 
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20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. – A Contratada obriga-se a: 

a) Entregar os itens estritamente em conformidade com as especificações solicitadas, nas parcelas, 
prazos e quantitativos requeridos pela Secretaria interessada. 

b) Proceder a troca de todo e qualquer material que, por ocasião da conferência deste, for 
constatado a não conformidade com as especificações. 

c) Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações por ele assumidas em relação às 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

21. – FONTE DOS RECURSOS 

21.1. – Informamos que as despesas serão pagas com recursos do: Projeto Atividade e 
Classificação: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos 12.361.1001.1074; Elemento Despesa 
44.90.52. 

22 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 

22.1. – O equilíbrio econômico financeiro do contrato, visando a recomposição de preços, vigorará 
com a manutenção do percentual entre o preço do produto fornecido adquirido pela empresa 
junto ao seu fornecedor e o ofertado para o Município na época da licitação, não podendo em 
hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela empresa ao público em geral; 

22.2. – O Equilíbrio Econômico Financeiro será auferido pelo Setor Financeiro deste Município, 
quando da entrega da fatura do fornecimento, caso seja requerido pela empresa; 

22.3. – A empresa quando da entrega da fatura deverá apresentar as notas fiscais de compra do 
material junto ao seu fornecedor, para que seja verificado se o valor cobrado ao Município está de 
acordo com o percentual da proposta apresentada. 

22.4. – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio dos preços, 
este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte. 

22.5. – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão ser 
repassados integralmente ao Município. 

23 – DO CONTRATO 

23.1.  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de contrato, 
cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório.  
23.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da 
homologação, comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Pio IX(PI), para assinar o contrato.  
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23.3.  Quando a Adjudicatária, dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o 
contrato, serão convocadas as demais licitantes classificadas, para participar de nova sessão 
pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação. 
23.3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias úteis, contados da 
divulgação do aviso. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
24.1.Todos e qualquer pedido de alteração do Contrato, nota de Empenho oriundo deste 

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

deferimento ou não dopedido. 

24.2.Quando ocorrer discordância ou inversão de numeração dos itens, poderá o pregoeiro, 

fazer as correções que julgar necessário para seu aproveitamento, no interesse da 

Administração, assentando em ata os motivos a fim de conferir maior transparência a sua 

decisão. 

24.3. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do procedimento licitatório 

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

Administraçãopública. 

24.4. À Prefeitura Municipal de Pio IX- 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 devidamentefundamentado. 

24.5. Asnormasdisciplinadorasdestalicitaçãoserãointerpretadasemfavordaampliaçãoda 

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

comprometamointeressepúblico,afinalidade,aceleridadedoprocedimentoeasegurançada 

contratação. 

24.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 

circunstanciadasaseremassinadaspeloPregoeiroepeloslicitantespresentes,tantasquantas 

necessárias para consecução do fim desta licitação, sem prejuízo da Ata do SRP com força 

contratual. 

24.7.As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata dasessão. 

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

aberturadosenvelopes“Documentação-propostasouhabilitação”namesmasessão;emface 

doexamedaspropostascomasexigênciasdoEdital,ou,ainda,seostrabalhosnãopuderem ser 
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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. 

24.9.Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos menos dois licitantes presentes, exceto 

quando renunciarem tacitamente aodireito. 

24.10.OsextratosparciaisdoresultadofinaldestalicitaçãoserãodivulgadosnoDiárioOficial. 

24.11.Osdemaisatospertinentesaestalicitação,passíveisdedivulgação,serãopublicadosno Diário 

Oficial, na forma legal, quandocouber. 

24.12. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 

disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Pio IX- PI, até 30 (trinta) dias após a 

publicaçãodaAtadeRegistrodePreços,sendoposteriormenteenviadoparareciclagem. 

24.13.ParagarantiadoobjetodestalicitaçãopoderáaPrefeituraMunicipaldePio IX- PIa qualquer 

momento da execução do contrato, e por provocação da autoridade que o contratou, 

convocarosclassificadose/ouclassificáveispararetomadadenegociaçãonaordemdeclarada na 

sessão, até o limite das Empresas registradas, com vista a suprir necessidades administrativas 

decorrente de evento não previsto ou mesmo que previsto de efeitos incalculáveis, 

considerados para fim de registro os preços renegociados disponíveis que 

permanecerãoparafuturascontrataçõesdentrodoslimitese/ouquantidadesdeclaradosneste 

procedimento. 

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

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

negociação,verificadosnaquelaoportunidadenaordemdechamamento,aaptidãodalicitante 

para firmar contrato com aadministração. 

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

apresentarem o melhor preço, na ordem crescente, depois da empresa que tiver seu preço 

adjudicado pelopregoeiro. 

24.16.Quaisquer tributo ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniênciadedisposiçõeslegais,quandoocorridasapósadatadaapresentaçãodapropostaco

mprovadarepercussãonospreçostratados,implicarãonarevisãodestesparamais ou paramenos. 

24.17.Os casos omissos desta licitação para efeito de posterior contratação, serão 

solucionados pelo Pregoeiro, na sessão, sempre na presença dos representantes das 

empresasenvolvidas. 
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24.18. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras 

situaçõesporventuravivenciadas,serãodecididospeloPregoeironasessão,comvistaconferir 

agilidade aofeito. 

24.19.A Prefeitura Municipal de Pio IX- PI monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços 

dos produtos avaliando o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 

qualquer tempo, convocando os fornecedores para negociar novos valores a fim deadequá-

losaocomportamentodomercado.Serãoconsideradoscompatíveiscomospreços 

demercadoàquelesqueforemigualouinferioràmédiadosapuradospelaPrefeituraMunicipal de 

Pio IX - PI, em circunstancial pesquisa demercado. 

24.20.Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dospreços de 

mercado, a Prefeitura Municipal de Pio IX- PI solicitará ao fornecedor, mediante 

correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no 

subitemanterior,podendoconvocarosinteressadosparasessãoextraordinária,afimdeaferir o 

melhornegócio. 

24.21.Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço ou negociar, será liberado do 

compromisso assumido e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores 

visando igual oportunidade denegociações. 

24.22. Nahipótesedenãohaverêxitonasnegociaçõesdequetrataossubitensanteriores,o 

gerenciador poderá proceder a revogação, conforme o caso, total ou parcial da Ata, 

promovendo as aquisições por outros meioslicitatórios. 

24.23. Se a empresa, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado 

consumidorlocalounacional,estaráobrigadaaestendertalvantagemaoórgãocontratante. 

24.24.Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o Foro da Comarca da cidade de Pio IX- PI, excluído que fica 

quaisquer outros por mais privilegiado queseja. 

24.25- O licitante poderá cotar no momento da sessão itens adicionais similares aos itens 

propostos, no sentido de sempre ampliar a possibilidade de opções para efeito de futuro 

contrato. 

24.26.É facultado a utilização da Ata do Sistema de Registro sob a forma de Carona, 

podendoaunidadeaderentefirmarcontratoscomlimitaçõesdeaté100%(cemporcento) 

dototallicitado,observandooprazodevigênciadarespectivaata. 

24.27. É facultado ao aderente optar por qualquer dos registrados para adesão, desdeque 

atendendo o menorpreço. 
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24.28.Todas as propostas de preços e declarações apresentadas nos envelopes 1 e 2, deverão 

constar as devidas firmas reconhecidas em cartório, a fim de se certificar a veracidade da 

afirmação legal, no intuito de se evitar fraudes ou descumprimento dos mesmos. 

24.29. As declarações e propostas exigidas neste Edital devem ser assinadas com firma 

reconhecida no Cartório competente.  

24.29.Integram esteEdital: 
 

AnexoI–Modelodedeclaraçãodeplenoatendimentoaosrequisitosdehabilitação; 

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

menores. 

Anexo III – Modelo de proposta  

AnexoIV – MinutadaAtadeRegistrodePreços; 

Anexo V - Especificaçãodosbenseformade cotação;  

 

Pio IX(PI), 08 de junhode2020. 

 
 
 
 

__________________________________________________ 
Regina Coeli Viana de Andrade e Silva 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Paula de Alencar Lima 

Pregoeira 
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ANEXO I 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ___/2020 
SRP/PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2020 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

______________________________________,  CNPJ nº _____________________, por 
intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO 
PRESENCIAL Nº _____/2020, para aquisição de Bens Comuns, em cumprimento do previsto no 
inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, 
expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no 
Pregão supra citado. 

___________________,____de___________________ de 2020. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO II 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ___/2020 
SRP/PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2020 
 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

Declaro, para os devidos fins, que a empresa 
..............................................................................................., possuidora do CNPJ/MF 
..................................., em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, na Lei n.º 9.854, de 27.10.1999, publicada no Diário Oficial da União de 
28.10.1999, e inciso V do artigo 13 do Decreto n.º 3.555/2000, a licitante não emprega menores 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Pregão Presencial n.º 
____/2020). 

___________________,____de___________________ de 2020. 

(Carimbo Padronizado do CNPJ) 

____________________________________ 

Assinatura do Representante legal 

Nome: 

Cargo: 

RG.: 

CPF: 

 

 

 

 

Elaborar a declaração preferencialmente em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ___/2020 
SRP/PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2020 

 
MODELO DA PROPOSTA 

 

(Proposta referente ao Pregão Presencial nº _____/2020) 

01 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE: 

NOME DA EMPRESA: 

CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                        CIDADE/UF:                                   CEP: 

FONE: (    )                                                                   FAX: (    )  

NOME PARA CONTATO: 

02 – DADOS BANCÁRIOS: 

 Conta n.º: _________________ 

 Agencia n.º: _______________ 

 Banco: ____________________ 

03- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital 

04 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

06 – PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação. 

07 – PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.  
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ANEXO IV 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 062/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2020/SRP N.º 010/2020 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS BENS COMUNS 

 

Ata de Registro de Preçosnº 010/2020 
PregãoPresencialnº028/2020 - SRP/PMP/PI nº 010/2020 
ProcessoAdministrativoNº062/2020 
Validade: 12 (DOZE)MESES 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO IX-PI, por meio da Pregoeira e 
EquipedeApoio,nousodesuasatribuiçõesformalmentedelegadaspelaPortarianº004/2020- 
PMP-PI,conformedocumentocontidonoprocessoadministrativo,tornapúblicoque,deacordo 
com a Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, Decretos Federais n.º 5.450/05 e 5.504/05 e, 
subsidiariamente,LeiFederaln.º8.666/93comsuasalterações,e,aindaregulamentaçãolocal, 
nostermosdesteeditaleseusanexos,realizou,às ________, na Sala de Reunião da Prefeitura 
Municipal de Pio IX-PI, situada na Rua Sebastião Arrais, 281, Centro, a sessão de abertura do 
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL,tipoMENORPREÇOGLOBAL,adjudicaçãoporpreço global,conformedisposto no 
Anexo correspondente, para AQUISIÇÃO DELOUSAS DE VIDRO PARA ATENDER AS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE PIO IX (PI),na formaabaixo: 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE BENS COMUNS 

Aos dias domêsde do ano de dois mil e vinte, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Pio IX-PI,representadapor  , 

portador(a) doR.Gnº e inscrito(a) no CPFsobnº

 ,easempresasqualificadasabaixo,nostermosdaLeiFederaln.º10.520 de 17.07.2002, 

Decretos Federais n.º 5.450/05 e 5.504/05 e, subsidiariamente, Lei Federal n.º 8.666/93 com 

suas alterações, e, ainda regulamentação local, nos termos deste 

editaleseusanexos,resolvemefetuaroregistrodepreços,HOMOLOGADAsobfls.  , do 

ProcessoAdministrativonº /2020 – PMP/PI, referente ao Pregão para Registro de Preçosnº

 /2020–PMP/PI.Ospreçosregistradosconstamdaplanilhadepreços(atade abertura da 

sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas 

econdições: 
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1. DOOBJETO: 

O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão 

Presencialnº /2020, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8666/93, 

com 

objetivodedisponibilizarparaosórgãos/entes,preçosparaposterioreoportunacontrataçãodeBE

NSCOMUNSaserementreguesemsuatotalidade,parceladamenteounão,conformeo objeto e a 

necessidade de cada órgão/ente do Município, sendo obrigação desta, o controle sobre os 

preços dos produtos, mantendo a equipe de controle devidamente informada sobre 

possíveisirregularidades. 

Os produtos similares às especificações dos objetos contemplados neste certame 

poderãoserrenegociadoscomasempresasquetiveramseuspreçosregistrados,somentepor 

hipótesedoasseguramentoderecairvantagensparaacontratação,oquedeveserjustificado 

noprocessoadministrativo,sempretomandoporbase,opreçoregistradoeascondiçõesreais 

demercado. 

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

conforme relacionados em anexo, sob especificações técnicas e estimativas médias de 

consumo. 

1.1.1. A aquisição do bem objeto desta licitação será solicitada diretamente a equipe 

gerenciadoradaAtadeRegistrodePreços,ficandoestabelecidoqueéobrigaçãodaempresa 

entregar o produto, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de qualquer natureza, 

conforme a disposição dos itens e subitens e ainda indicações constantes das relações do 

anexo I desteedital. 

1.2 - Os materiais deverão ser entregues, após solicitação formal de cada órgão/ente e 

gerenciada pela Prefeitura Municipal dePio IX-PI. 

1.3 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) 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 dos serviços objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipótese, o 

abastecimento do almoxarifado sofra qualquer solução decontinuidade. 

1.4 - Os órgãos/entes não se obrigam a firmar as contratações que poderão advir do 

Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade 

de condições. 
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2. DAADMINISTRAÇÃODAPRESENTEATADEREGISTRODEPREÇOS: 

2.1 - A Administração ou Gerenciamento da presente ata caberá à Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

3. DA SOLICITAÇÃO E DOFORNECIMENTO: 

3.1 - Da Solicitação: A Administração deverá emitir Ordens de Fornecimento (OF), ou 

instrumento equivalente, contendo quantidade, discriminação do material, PREÇO MÉDIO e 

total e prazo de fornecimento, e a Nota de Empenho, ao detentor da Ata, depois de consulta 

formuladaàPrefeituraMunicipaldePio IX-PI,responsávelpelogerenciamentodoSistema. 

3.2 – Na OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação Orçamentária 

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

de Despesa. 

3.3 - Do fornecimento: de posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos 

estabelecidos no Edital, entregará o material requisitado no prazo de 08(oito) dias úteis, a 

contar do recebimento da OF e da nota de empenho, ou em outro prazo, conforme consta da 

OF. 

4. DOPREÇO,ESPECIFICAÇÃOECONSUMO: 
 

4.1 -Ospreçosofertadosespecificaçãoeconsumomédioanual,marcadoprodutoempresae 

representante legal encontram-se enunciados nestaata. 

 

5. DOPRODUTO: 
 

5.1 - O bem fornecido deverá estar em perfeitas condições de utilização, e em total 
conformidade com as especificações constantes do anexo VI do edital de Pregão 
Presencialn.º/2020 –PMP/PI. 
 

6. VALIDADE DO REGISTRO DEPREÇOS: 
 

6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, 

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

meses, a partir da data de assinatura desteinstrumento, podendo ser prorrogado nos termos 

do Decreto Municipal nº 03/2018. 
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6.2 - À Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, 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 DEENTREGA: 

7.1 - Os bens deverão ser entregues a contratante pela contratada no prazo máximo 

determinado que poderá ser de até 05(cinco) dias úteis, contados da data do 

recebimento/Retirada da OS e/ou Nota deEmpenho. 

 

8. DOPAGAMENTO: 
8.1 - O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco da licitante 

vencedora/contratada até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o 

fornecimento definitivo pelo almoxarifado do órgão/ente mediante apresentação das 

respectivas nota fiscal ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as 

irregularidadesconstatadas. 

8.2 .– Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao órgão/ente, os 

documentos abaixorelacionados: 

a) Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, devidamenteatualizada; 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTSfornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamenteatualizado; 
c) CertidãodeRegularidadeparacomasFazendasFederal,EstadualeMunicipal. 
8.3 .–NenhumpagamentoseráefetuadoàLicitanteenquantopendentedeliquidação,qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direitoaopleitodereajustamentodepreçosoucorreçãomonetária(quandoforocaso). 
8.4 .–Casohajamultaporinadimplementocontratual,seráadotadooseguinteprocedimento: 
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. DAAUTORIZAÇÃOPARAAQUISIÇÃOEEMISSÃODENOTADEEMPENHO: 
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9.1 - Os pedidos de liberação serão efetuados pela Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, por 

seus órgãos e unidades, responsável pela emissão de empenho, após liberação da equipe 

gerenciadora que deverá funcionar junto a Comissão Permanente de Licitações, responsável 

pela agilidade e encaminhamentos dos pedidos, bem como seu pronto atendimento. 

 

10. DOCONTRATO: 

10.1 - Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser 

convidadas a firmar contratações mediante autorização da Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, 

observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na 

legislaçãopertinente. 

10.2 -

OcontratoparafornecimentopoderáserrepresentadopelaOrdemdeFornecimento,Notade 

Empenho, ou instrumento equivalente, sendo a sua celebração formalizada pelo recebimento 

ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços, podendo ainda a 

Administraçãoquandojulgarconveniente,especialmentequandodiantedanecessidade 

degarantirosdireitoseobrigaçõesfuturos,firmarcontratoindividualquepossaresguardar no que 

tange às necessidades impostas para àquele contrato as partes em ajuste. 

 

10.3 -Aplica-seaoscontratosdefornecimentodecorrentesderegistrodepreçosodispostono 

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

couber. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DEFORNECIMENTO: 

11.1 -CadaobjetoasercontratadodeveráserautorizadopelotitulardaPrefeituraMunicipalde 

Pio IX-PI, depois de requeridos por seus órgãos ouunidades; 

11.2 - As empresas detentoras de preços registrados se obriga(m) a manter, durante o 

prazo devigênciadoRegistrodePreços,todasascondiçõesdehabilitaçãoexigidasnalicitação; 

11.3 - Fica estabelecido a obrigatoriedade do detentor da Ata no fornecimento com 

acréscimo de 25% (vinte cinco por cento), no consumo médio anual, estipulado no Anexo I do 

referido Edital, conforme art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem 

prévia comunicação. 

11.4 - Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus 

resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos 
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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 depreços. 

 

12. DASPENALIDADES: 

12.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de preços, 

aceitarouretiraranotadeempenho,dentrodoprazoestabelecidopelaPrefeituraMunicipalde Pio 

IX- PI-PI, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legalestabelecidas. 

12.2 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste 

Pregão, a Prefeitura Municipal de Pio IX-PI poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintessanções: 

12.2.1- Advertência. 

12.2.2 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato 

em desacordocomopropostoeoestabelecidonesteEdital,atéomáximode10%(dezporcento) 

sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicadaoficialmente. 

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 comunicaçãooficial. 

12.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco)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 ao órgão/ente pelos prejuízos resultantes e depois 

dedecorridooprazodasançãoaplicadacom basenosubitemanterior. 

12.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos 

pagamentos 

devidosporcadaórgão/enteoucobradasdiretamentedaempresa,amigáveloujudicialmente, 

epoderãoseraplicadascumulativamentecomasdemaissançõesprevistasnestetópico. 

12.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 
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ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma daLei. 

 

13 –DOSPRAZOS,DOLOCALDEENTREGAEDASCONDIÇÕESDERECEBIMENTODO OBJETO: 

13.1 – Os objetos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Pio IX- PI, no local e horário que a mesmademandar. 

13.2 – A autorização para fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da 

Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, cabendo a mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a 

uma regular administração, em comum acordo com os vencedores, preservados os direitos dos 

classificáveisdisponíveisàposteriorrenegociação,formalizandoochamamentoporintermédiode 

NotadeEmpenhoousimplesOrdemdeFornecimentoquandoaprestaçãoocorrerdeumasóvez 

enãohouverobrigaçõesfuturasou,ainda,poderáserdemandadaporNotadeEmpenhoeCarta- 

Contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias inclusão de cláusulas que possam 

resguardardireitoseobrigaçõesfuturassejaparaocontratante,sejaparaocontratado. 

13.3 – A contratada ficará obrigada a fazer a entregar o objeto quando requisitado no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis ou em prazo maior mediante autorização escrita do 

demandante,contadosapartirdaretirada/recebimentodarespectivaOrdemdeFornecimento. 

13.4 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no endereço e/ou local 

fornecido pela contratante, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, 

seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes e/ou 

substituições indicadaspelaequipeoupessoadesignadaparafiscalizaçãoerecebimento. 

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, 

paraverificaçãodaconformidadedoobjetocomascondiçõeseexigênciasdoedital,conforme 

dispõe o inciso I e II do art. 73 da Lei8.666/93. 

13.6 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, 

a data,onome,ocargo,aassinaturaeonúmerodoRegistroGeral(RG)ououtrodocumentode 

identificaçãooficialdoservidordoContratanteresponsávelpelorecebimento. 
13.7 –Constatadasirregularidadesnoobjetocontratual,oContratantepoderá: 
a) - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituiçãoourescindindoacontratação,semprejuízodaspenalidadescabíveis; 

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; 
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b) -Sedisserrespeitoàdiferençadequantidadeoudepartes,determinarsuacomplementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidadescabíveis; 

b.1)-Nahipótesedecomplementação,aContratadadeveráfazê-laemconformidadecoma 

indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação 

por escrito, mantido o preço inicialmentecontratado. 
c) -Outroprazopoderáseracordado,desdequenãoresteprejuízosparaaAdministração. 
13.8 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o 

atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de 

Recebimento DefinitivoouRecibo,firmadopeloservidorresponsávelouequipedesignada. 

13.9 – Rotulagens – todos os materiais, nacionais ou importados deverão ser entregues 

contendorótuloscomtodasasinformaçõessobreosmesmosemlínguaportuguesa,contendo 

número de lote, data de fabricação evalidade. 

13.10 –Osmateriaisdeverãoserentreguesnoprazodevalidade,comseus respectivos 

quantitativos impressos na notafiscal. 

13.11 – O Transporte do material deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a 

identidade, qualidade, integridade domesmo. 

14. READEQUAÇÃO DEPREÇOS: 
14.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 

Registro, admitidaarevisãoquandohouverdesequilíbriodeequaçãoeconômico-

financeiroinicialàAta, nos termos da legislação que rege amatéria. 

14.2 - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão 

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

previsãoeditalíciaouemfacedasuperveniênciadenormasfederaisoumunicipaisaplicáveisà 

espécie. 

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 do fornecimento 

dos bens, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato 

na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis,retardadoresouimpeditivosdaexecuçãodoajustado,ouainda,emcasodeforça 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea 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 Prefeitura Municipal de Pio IX- 

PI, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a 
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comunicar à mesma o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de 

ofício. 

14.5 - Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de 

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

indevidamente. 

 

15 – DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DEPREÇOS: 

15.1 – Os bens similares às especificações dos objetos contemplados neste certame 

poderão ser renegociados com as empresas que tiverem seus preços registrados (detentores 

da ata), 

somentenahipótesedoasseguramentodereaisvantagensparaacontratação,oquedeveser 

justificado no processo administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço registrado e as 

condições reais demercado. 

15.2 – A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade 

e qualidade do serviço demandada, ficando estipulado como parâmetro máximo, o preço 

registrado correspondente ao valor daunidade. 
16 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS: 
 
A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 
16.1 - Pela ADMINISTRAÇÃO,quando: 

16.1.1. adetentoranãocumprirasobrigaçõesconstantesdaAtadeRegistrodePreços; 

16.1.2. adetentoranãoformalizarcontratoindividualdecorrentedoRegistrodePreçosounão 

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua 

justificativa. 

16.1.3. a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 

Registro de Preços; 

16.1.4. emqualquerdashipótesesdeinexecuçãototalouparcialdecontratodecorrentedeste 

instrumento deregistro; 

16.1.5. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

detentora não aceitar suaredução; 

16.1.6. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração; 

16.1.7. sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de 

habilitação e/ou qualificação exigidas nalicitação. 
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16.1.8. a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 

anterior,seráfeitapessoalmenteouporcorrespondênciacomavisoderecebimentoàDetentora, 

juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No 

casodeserignorado,incertoouinacessíveloendereçodadetentora,acomunicaçãoseráfeita por 

publicação no DOM/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço 

registrado dez dias após apublicação. 

16.1.9. Fica estabelecido que a detentora da ata deverão comunicar imediatamente a 

Prefeitura Municipal de Pio IX-PI qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta 

bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento de correspondência e outros 

documentos. 

16.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das 

sançõescabíveis. 

16.2.1. Asolicitaçãodadetentoraparacancelamentodopreçoregistradodeveráserformulada 

com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades 

previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões dopedido. 

16.2.2. A rescisão ou suspensão da prestação dos serviços 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. 

16.3 - A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes 

classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde 

queconcordemcomofornecimentonasmesmascondiçõespropostaspela(s)detentora(s). 

17. DISPOSIÇÕESGERAIS: 
 

17.1 - O compromisso de aquisição de bens só estará caracterizado mediante 

recebimentoda notadeempenho,carta-

contratoouinstrumentoequivalente,decorrentedaAtadeRegistrode Preços. 

17.2 - Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm 

caráter orientativo (preçomáximo). 

17.4 - Os pedidos às detentoras da Ata, deverão ser efetuados através de ORDEM DE 

FORNECIMENTOeNOTADEEMPENHO,protocolizadosouenviadosatravésde“fac-símile” ou 

outra forma semelhante, deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para 

entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e 

identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de 
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requisição. 

17.5 - A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 

da AtadeRegistrodePreços,edemaisacréscimosnecessáriosconformedisposiçãolegal. 

17.6 - Caso o fornecimento do objeto não corresponda às especificações editalícias e 

desta Ata,serãorescindidos,semprejuízodaaplicaçãodassançõesprevistasnoeditalenestaAta. 

17.7 -Opreçoaserpagopelacontratanteseráovigentenadataemqueopedidoforentregue à 

detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto, ou de 

autorização de readequação através da Prefeitura Municipal de Pio IX-PI, nesse intervalo 

detempo. 

17.8 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços negar-se 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 

efeitoslegais. 

17.9 - A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura Municipal 

de Pio IX-PI,todaequalqueralteraçãonosdadoscadastrais,paraatualização. 

17.10 - As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem asubstituir. 

17.11 -AodetentordaAtacabeassegurarofornecimentodomaterialconformedefinidonasua 

propostaeaceitopelopregoeiro,semprejuízodetodasasdisposiçõesprevistasnoCódigodo 

Consumidor. 

17.12 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, 

por força de lei, o Foro da Comarca de Pio IX-PI, observadas as disposições constantes do § 6º 

do artigo 32 da Lei nº8666/93. 

 

Pio IX-PI, de de2020. 
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Contratante: 
Prefeitura Municipal de Pio IX-PI  

 

Contratado(s): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
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AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE VIDROPARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIO IX (PI). 

 

    VALORES 
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID UNIT TOTAL 

 
 
 
 

01 
 

 
LOUSA DE VIDRO: vidro temperado de 6mm mais 
resistente que o vidro comum., Cantos Arredondados 
e lapidados, Possui 06 furos para fixação e melhor 
segurança. Fixação através de espaçadores em 
alumínio destacando a lousa da parede tornando a 
lousa removível para limpeza.,Película de segurança 
branca fosca aplicada atrás do vidro, 01 Suporte de 
acrílico para apagador. 01 Apagador 01 Caneta Pilot 
Recarregável 
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