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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 015/2017 
DATA DA ABERTURA: 03/04/2017 

Razão Social: 

_______________________________________________________________________

 

CNPJ: 

____________________________________________________________________________

Endereço:___________________________________________________________________

E-mail: 

___________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________ Estado: __________ Telefone: ________ Fax __________________

Pessoa para contato: 

_______________________________________________________________

 

Declaramos que recebemos cópia do Pregão Presencial n° 004/2017 e seus respectivos Anexos, 

necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço. 

Local, ________, de _________ de 2017. 

________________________________________________ 

                       Assinatura 

Senhor licitante, 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Boa Hora-PI e essa empresa, 
solicito a V. Sa. preencher o comprovante de retirada de Edital e remeter a Comissão por 
meio de correio eletrônico (e-mail) cplboahora@gmail.com. A não remessa do recibo 
exime a CPL da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

Rosilda Paulino da Silva 
Pregoeira Municipal
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017-PMBHORA-PI

PROCESSO Nº. 015/2017-MBHORA-PI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI,  ATRAVÉS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, por seu progoeiro, no uso de suas atribuições delegadas pela Portaria 

em anexo, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, tornam público que, de acordo 

com a Lei Federal nº. 8.666/93 com suas alterações, Decreto federal 10.520 e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, e nos termos deste Edital, realizará procedimento licitatório 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, pelo critério MENOR PREÇO, cotação e adjudicação 
global,  com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE BOA HORA-PI, de acordo com os Anexos constantes 

nesta carta, na forma abaixo:

PROCESSO Nº. 015/2017
DATA DA SESSÃO: 03/04/2017.
HORÁRIO: 10:30h ( dez horas e trinta minutos)
LOCAL: Rua DAUM COELHO 627, CENTRO, BOA HORA-PI

INFORMAÇÕES: Rua DAUM COELHO 627, CENTRO, BOA HORA-PI

E-mail: cplboahora@gmail.com

CAPÍTULO I – DO OBJETO

1 – Esta licitação tem por objeto a contratação de serviços pelo critério MENOR PREÇO, 
cotação e adjudicação global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE BOA HORA-PI conforme detalhamento e demais 

exigências previstas no Anexo I, que transporta o projeto resumido dos serviços como parte 

integrante deste instrumento convocatório.

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO

1 – Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao 

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

as condições de credenciamento e habilitação, disposto neste Edital. 

2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessado que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir:
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2.1. Empresas em processo falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, 

empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, nem 

aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com 

qualquer órgão ou ente integrante da Administração.

2.2. Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam 

funcionários, conselheiros, inspetores, diretores, empregados ou ocupantes de cargos 

comissionados dos órgãos contratantes, conforme dispõe o art. 9º da lei 8.666/93.

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

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

2. Pessoa física, mesmo que em grupo.

CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO

1 – Após o que serão recebidos os envelopes com documentos de habilitação e proposta 

comercial, a partir deste momento (encerrado o credenciamento o que será caracterizado com a 

abertura do primeiro envelope) não serão mais admitidos outros licitantes a sessão pública 

(Etapas: Credenciamento, recebimento dos documentos de habilitação e das Propostas 

Comerciais 

2 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) documento oficial de identificação que contenha foto e CPF.

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular (desde 

que reconhecido firma), 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 acompanhados do correspondente documento, dentre os 

indicado na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

3 – O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto.

4 – A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata exclusão 

da licitante por ele representada da fase de lances, salvo por determinação expressa e 

fundamentada pelo Presidente da CPL.

CAPÍTULO IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO:
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1 – Os documentos para  proposta e habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº. 1 – DOCUMENTOS DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2017– PM.BOAHORA/PI
PROCESSO Nº. 015/2017 – PM. BOAHORA/PI 
EMPRESA:

ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
PREGAO PRESENCIAL Nº. 004/2017– PM.BOA HORA/PI
PROCESSO Nº. 015/2017 – PM.BOA HORA /PI 
EMPRESA:

3 – A proposta comercial deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, especificando 

as marcas, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado, consoante Termo de 

Referência. 

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 Presidente CPL ou por membro da Equipe de Apoio, por 
ele designado. 

5 – As certidões e/ou certificados obtidos via internet poderão ser apresentados em originais ou 

fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no site correspondente.

CAPÍTULO V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

5.1 – O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a:

5.1.1 – 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;
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, tratando-se de Cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei 

Federal nº 5.764, de 16/12/1971, quando a atividade assim o exigir. 

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem não precisarão 

constar do envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste certame. 

5.2  – REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);

b) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal( certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa):

1) Certidão Quanto a Dívida Ativa da União (Administrada pela Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional).

2) Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais (Administrada pela 

Secretaria da Receita Federal);

d) Prova de regularidade da Fazenda Estadual:

1) Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado (Administrada pela Procuradoria da 

Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado);

2) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo Departamento de 

Arrecadação e Tributos do Centro tributário Estadual ou equivalente em cada Estado).

e) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal:

1) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria Geral do 

Município ou equivalente em cada Município);

2) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (Administrada pela Secretaria de Finanças 

Municipais ou equivalentes em cada Município);

f) Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);

g) Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (CND-INSS);

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, Lei 12.440/2011, de 07 de julho de 2011.
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5.3 –  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa 

jurídica;

5.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando que a mesma atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho.

c) Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quartorze anos.

OBS: Caso as certidões não estejam com autenticação as mesmas serão condicionadas a 
confirmação de seus dados pelo Presidente ou membros da comissão, quando possível, 
poderá ser confirmada de seus dados on line pelo Presidente ou membros da comissão 
de apoio. O Presidente e qualquer membro da  equipe de apoio  não se    
responsabilizaram quando não for possível o acesso por meio de internet à confirmação 
necessária dos dados a que se refere esta alínea por motivos de ordem técnica ou 
quaisquer outros na sede do prédio da PREFEITURA ou no próprio sitio quando da 
realização da audiência.

5.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.2.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anterior 

à data de apresentação das propostas, salvo as restrições da Lei.

5.2.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

CAPÍTULO VI – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA

As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste instrumento 

convocatório  e anexos que deste fazem parte integrantes como transcritos:

1 – A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) Identificação da licitante,  endereço completo, CPF e nº. de telefone/fax;

b) Número do processo administrativo e do Pregão Presencial;

c) Descrição do objeto em conformidade com as especificações, exigências e condições 

deste Edital, inclusive a marcas, sob pena de desclassificação da proposta.
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d) Caso a vencedora ou serviço licitado goze de isenção ou algum benefício fiscal que afete o 

valor final/ preço registrado, a proposta deverá conter também a alíquota do imposto deduzido 

e o fundamento legal de sua concessão, além de apresentar o valor final já deduzido o 

desconto sobre o preço do produto equivalente ao imposto dispensado, devendo ser 

discriminado no documento fiscal o valor da operação com o imposto, o valor do desconto e o 

valor líquido, para posterior empenhamento, observadas as determinações constantes das 

Normas Municipais.

e)A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde que o 

valor esteja explicitado de outra forma que não reste margem de dúvida para efeito de 

julgamento.

f) Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por 

extenso.

g) A falta da rubrica, CPF e/ou endereço completo, poderá ser suprida pelo Representante 

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

h) A proposta de preços deverá estar acompanhada da declaração de que o 
fornecedor do objeto conhece e aceita as regras determinadas pela Administração;

CAPÍTULO VII – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7. As propostas deverão ser apresentadas pelos licitantes nos moldes deste pregão.

 7.1. No caso de duas ou mais propostas escritas apresentarem preços iguais, será realizado 

sorteio, como critério de desempate. 

7.2. Será considerada como mais vantajosa a proposta da licitante que ofertar o menor preço 

global, observadas as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

7.3. Se a proposta da licitante detentora do menor preço não for aceitável ou desatender às 

exigências deste instrumento, serão examinadas as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração da proposta que se coaduna com as condições estabelecidas 

neste certame. 

7.5. Serão desclassificadas: 

a) As licitantes que apresentarem propostas que não atendam às exigências deste pregão 

presencial;

 b) As licitantes que apresentarem propostas com preços excessivos ou manifestamente 

inexequíveis;

 7.6. Em caso de inabilitação de todas as licitantes, a CPL poderá fixar às mesmas o prazo de 3 

(três) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas as causas que as 

desclassificaram. 

7.7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Termo de Referência ou 

neste edital. 
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7.8. Encerrada a sessão pública, lavrar-se-á ata circunstanciada que mencionará todas as 

ocorrências devendo a mesma ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação e por todos os presentes.

CAPITULO VIII-  IMPUGNAÇÃO E RECURSO 

8.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 

certame, sob pena de decair do direito; 

8.1.1. Para os fins do disposto no subitem 11.1, deverá o impugnante manifestar-se por escrito 

por meio do endereço eletrônico cplboahora@gmail.com ou protocolizar na sede da Prefeitura,; 

8.1.1.2. A apreciação dos esclarecimentos, providências ou impugnações serão realizadas pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação na forma e prazos previstos na Lei nº 

8.666/1993, devendo a correspondência ser dirigida àquele e conter o número da licitação, a 

modalidade e as razões da impugnação; 

8.1.3. Acolhida a impugnação, e desde que prejudicial ao válido e regular desenvolvimento do 

procedimento licitatório, será designada nova data para a realização do certame;

 8.1.3.1. Se a decisão não modificar as condições a ponto de inviabilizar a formação da planilha 

de preços e, portanto, que impeçam os licitantes de formular propostas, não será adiada a 

sessão pública; 

8.1.3.2. As decisões serão disponibilizadas para os participantes;

 8.1.4. A impugnação tempestiva não impedirá o licitante de participar do processo licitatório até 

o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente; 

8.1.5. As impugnações intempestivas ou que desatenderem às determinações deste  pregão 

presencial não serão conhecidas; 

8.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnada a presente pregão 

presencial implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nela 

estabelecidas, ou seja, pressupõe-se que no caso de ausência de impugnação os elementos 

constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, 

posterior reclamação; 

8.3. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação cabe recurso nos prazos 

legais; 

8.3.1. O recorrente deverá apresentar as razões recursais na forma escrita e protocolada na 

sede da Prefeitura, no prazo de 03(três) dias úteis; 

8.3.2. Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões no prazo comum de 03 (três) dias 

úteis, contados do fim do prazo estabelecido no subitem 8.3.1, independente de interposição 

antecipada do recurso. 

8.4. O recurso terá efeito suspensivo; 
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8.5. Provido o recurso, a invalidação dos atos praticados alcançará apenas aqueles insuscetíveis 

de aproveitamento; 

8.6. Caso o Presidente da Comissão Permanente de Licitação julgue improcedente o recurso, 

submetê-lo-á à consideração da autoridade superior competente, após a devida instrução, a qual 

proferirá decisão definitiva; 

8.7. O recurso e contrarrazões deverão ser formal e oficialmente encaminhados ao Presidente 

da Comissão Permanente de Licitação, nos termos estabelecidos nos subitens 8.3.1 e 8.3.2; 8.8. 

Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados em interpor e contra-arrazoar o 

recurso.  

CAPITULO IX- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

9.1. Declarado o vencedor, e não havendo manifestação de Recursos o pregoeiro fará a 

ADJUDICAÇÃO do objeto licitado ao vencedor e seguidamente encaminhará os autos ao 

PREFEITO MUNICIPAL para homologação. 

9.1.1. Havendo recurso a adjudicação do objeto ao vencedor é atribuição do PREFEITO 

MUNICIPAL que também procederá à homologação do certame. 

9.2. Após a Homologação da licitação o adjudicatário será convocado para recebimento da Nota 

de Empenho e assinatura do Contrato, conforme ANEXO VII, nas condições definidas neste 

Edital. 

9.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI convocará o licitante vencedor, por meio 

de notificação via e-mail ou através de fac-símile, para assinar o termo de contrato no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da 

Lei nº 8.666/93 e alterações. 

CAPITULO X- DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mensalmente, em favor da 

contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto da Nota Fiscal, desde que não 

haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA. 

10.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com as respectivas quantidades fornecida, com 

o preço unitário e o preço total, devendo ainda ter no verso, o atesto do recebimento. 

10.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de 

obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, 

inclusive.
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  CAPITULO XI- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

 11.1. A despesa decorrente deste objeto correrá à conta de recursos: 12.361.0030.1206 

Programa Municipal de Transporte Escolar 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica   Nota de Empenho: XXXXXX  

12.361.0032.2248 Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 3.3.90.39.00.00 

Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Nota de Empenho: XXXXXX.

  CAPITULO XII-  DAS PENALIDADES  

12.1. Em caso de atraso injustificado ou pela inexecução das condições estabelecidas, ou 

execução insatisfatória dos serviços contratados, atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á 

a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

12.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações 

assumidas e a determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 

12.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites: 

a) 0,3%(três décimos por cento) por dia,  até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento não realizado; 

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso superior a 30 

(trinta) dias, com a conseqüente rescisão do contrato. 

12.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pelo MUNICÍPIO e 

impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos nos termos da lei nº 8.666/93. 

12.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA-PI 

caso a contratada descumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração 

falsa, não mantenha a Proposta, enseje o retardamento da execução do objeto contratado, falhe 

ou fraude na execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo 

prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de 

Fornecedor do Município.  
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12.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será 

automaticamente descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer 

jus.  

CAPITULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela CPL, com base na 

Lei Nº 8.666/93 e demais legislação aplicada ao procedimento. 

13.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o dia do vencimento. 

13.3. Os licitantes deste certame sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, 

especificações e detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de 

qualquer manifestação escrita ou verbal. 

13.4. No julgamento da PROPOSTA a comissão poderá sanar erros ou falhas que não altere a 

substância da PROPOSTA, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

13.5. Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas 

ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido processo estiver 

suspenso. 

13.6. Este instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição das interessadas na 

Comissão Permanente de Licitação-CPL, na Rua 07 de setembro nº 03, Bairro: Centro, de 

segunda à sexta feira, no horário das 8:00 as 12:00 horas, 

13.7. Ao adquirir, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda 

comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação 

encaminhada ao endereço fornecido. 

13.8. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão 

prestados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no endereço e horário registrados 

no subitem 14.6 deste edital, obedecidos os seguintes critérios: 

a) Não serão levados em consideração, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativos 

ao Edital, que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados na CPL até 

02(dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos Envelopes. 

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o MUNICÍPIO.
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13.9. Os esclarecimentos da CPL aos consulentes serão comunicados a todos os demais 

interessados que tenham adquirido o presente Edital. 

13.10. É facultada a CPL, proceder em qualquer fase desta licitação, diligências destinadas a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA.

13.11. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade e marcar nova data 

para sua aceitabilidade ficando intimados,  no mesmo ato, os licitantes. 

13.12. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão, que decidirá com base nas normas 

aplicáveis à espécie em vigor. 

13.13. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante 

vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste certame, independentemente de transcrição. 

13.14. Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo de Carta Credencial

ANEXO III – Modelo de Carta Proposta

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica (CF/88 art. 7º, inciso XXXIII, Lei nº 

9.854/99, Lei 8.666/93, art. 27, inciso V e Decreto 4.358/2002) 

ANEXO V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (Lei nº 8.666/93, artigo 

32, § 2º) 

ANEXO VI – Minuta do Contrato 

BOA HORA-PI, 15 de março de 2017.  

Rosilda Paulino da Silva 
Pregoeira Municipal

Ciente: Francieudo do Nascimento Carvalho 

Prefeito Municipal
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ANEXO I
PREGAO PRESENCIAL 004/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2017
TERMO DE REFERÊNCIA

1  CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO  

1.1 - Contratação de serviços de transporte escolar destinados a atender as necessidades do 

transporte escolar da Prefeitura Municipal de Boa Hora-PI, conforme quantidades, condições e 

especificações constantes neste Termo de Referência.  

1.2 - As quantidades são apontadas por estimativa, podendo, no entanto, ser modificadas para 

mais ou para menos, a critério da Administração Pública Municipal, respeitados os limites legais 

com repercussão na correspondente alteração do preço global, para mais ou para menos;  

1.3 - A Administração Municipal rejeitará o veículo que estiver em desacordo com a proposta 

apresentada pela licitante vencedora, devendo substituí-los de imediato, sem qualquer ônus 

adicional.  

1.4 - A Administração Municipal não se obriga a efetivar a contratação do total dos veículos, 

objeto deste edital, podendo ainda, rejeitá-los no todo ou em parte, desde que haja conveniência 

para tanto.  

2  JUSTIFICATIVA  

2.1  O município de Boa Hora conta hoje com diversos alunos matriculados na Rede Pública 

Municipal de Ensino, dos quais muitos residem na Zona Rural necessitando assim, do transporte 

escolar para seu deslocamento. Cabendo ao Poder Público prover esta necessidade, ofertando 

transporte escolar gratuito. Justifica-se, pois, a contratação de veículos objetivando fazer o 

transporte desses alunos para as Escolas Públicas a fim de que todas as crianças frequentem a 

Escola.  

3  DO PREÇO  

3.1  Os licitantes deverão apresentar planilhas de preços, conforme termo de referência, 

contendo detalhamento dos preços, com valor global da proposta, já incluído de todos os custos 

seja qual for o seu título ou natureza.  

4          DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

4.1 – Após a assinatura do contrato e feita à solicitação pela Secretaria Municipal de Educação, 

a licitante terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação dos veículos no local 

indicado pelo solicitante.  

4.2 – Os veículos deverão ficar à disponibilidade da Secretaria Municipal de Educação, pelo 

período dos dias letivos.   

4.3 - A execução dos serviços será efetuada de acordo com os estabelecidos no Artigo 74 da Lei 

nº 8.666/93.  

5  RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
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Despesas com manutenção, inclusive combustível, dos veículos, será de responsabilidade da 

Empresa vencedora; 

Tanto o veículo quanto o motorista deverão estar com a documentação exigida pelos órgãos de 

controle, rigorosamente em dias; 

O veículo deverá permanecer durante todo o período da contratação em condições adequadas 

de conservação e manutenção para o transporte de alunos; 

O veículo, bem como seu condutor, deverá permanecer à disposição da Secretaria Municipal de 

Educação, sempre que solicitado; 

Transportar alunos no seguinte horário: 06:30 horas às 23:00 horas. 

6 - CONDIÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS  

a) Condição das estradas: estrada de chão com alguns trechos piçarrada;   

b) Frequência dos serviços: nos dias úteis (2ª a 6ª feira) nos turnos matutino, vespertino e 

noturno;  

c) Horário de funcionamento das escolas:  c.1. Turno Matutino: 07:00 e 11:30 horas 

c.2. Turno Vespertino: 13:00 e 17:30 horas  

d) Horário de coleta dos alunos, respectivamente, nos povoados e na escola: 

d.1. Turno Matutino: 06:30 e 11:30 horas 

d.2. Turno Vespertino: 12:30 e 17:30 horas.  

e) Os veículos deverão chegar à Escola, com 15 minutos de antecedência tanto na chegada 

quanto na saída dos horários acima;   

f) Tanto os veículos como os motoristas deverão estar com a documentação exigida pelos 

órgãos de controle, rigorosamente em dias.  

g) Os veículos deverão oferecer as condições adequadas de conservação e manutenção, 

exigidas pelos órgãos de controle, para o transporte de passageiros;   

h) As despesas com manutenção, inclusive combustível, dos veículos, será de responsabilidade 

do CONTRATADO;  

i) Período da locação: 200(duzentos) dias letivos.   

j) As localidades estão discriminadas no item 08 do presente anexo de especificações.  

7. DA VISTORIA TÉCNICA  

7.1. Um representante da CONTRATANTE, acompanhado de representante do CONTRATADO, 

procederá a uma  rigorosa vistoria técnica, em conformidade com as disposições da Lei 

8.666/93, nos veículos objetos da locação, tomando ciência, do estado de conservação e 

características gerais do veículo.  

7.2. A vistoria se dará no momento da entrega do veículo, ficando o CONTRATADO obrigado a 

substituir em 24 horas os veículos que não forem aprovados na vistoria.  

7.3. Os representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA assinarão o Termo de Vistoria, 

incluindo as observações pertinentes e, ao fim, deverá ser atestada a devolução do veículo, 

restando uma via ao CONTRATANTE e outra à CONTRATADA.  
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8.  PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS E PREÇOS DE 

REFERÊNCIA.   
Nº 
ORD.   

ESPECIFICAÇÃO UNID.
QUAN 
T. 
DIAS 
MÊS   

QUANT. 
ALUNOS

DIST. PERC. 
DIARIA M./KM

VALO R KM 
RODA DO

PREÇO
UNIT./ DIA TOTAL/ 

MÊS

1. TIÚBA À BOA 
VISTA

dia 20 Manhã-07
Tarde- 07 12  R$                 

4,00 
 R$            
48,00 

 R$     
1.056,00 

2. PAU POMBOS À 
SERIEMA

dia 20 Tarde- 17
26

 R$                 
4,50 

 R$          
117,00 

 R$     
2.574,00 

3. BURITI DOS 
FERREIRAS, 
MORROS I E 
MORROS II À 
PANTANAL

dia 20 Tarde-15

25
 R$                 
4,00 

 R$          
100,00 

 R$     
2.200,00 

4. MORROS I, 
MORROS II, 
PANTANAL AO 
SÃO JOÃO

dia 20 Manhã-08
Tarde- 09 18  R$                 

4,50 
 R$            
81,00 

 R$     
1.782,00 

5. MATO SECO III À 
MATO SECO II

dia 20 Manhã-06
Tarde- 09 12  R$                 

4,00 
 R$            
48,00 

 R$     
1.056,00 

6. TABULEIRO AO 
EXU I

dia 20 Manhã-10
10  R$                 

4,00 
 R$            
40,00 

 R$         
880,00 

7. SÃO VICENTE À 
LAGOA SECA 
(ALUNOS 
ESPECIAIS)

dia 20 Manhã-06

5  R$                 
4,00 

 R$            
20,00 

 R$         
440,00 

8. SÃO VICENTE, 
BURITI DE 
DENTRO À LAGOA 
SECA

dia 20 Manhã-15
Tarde-10 32  R$                 

4,50 
 R$          
144,00 

 R$     
3.168,00 

9. SÃO JOSÉ DOS 
QUERINOS Á 
SERIEMA 

dia 20 Tarde-14
10  R$                 

4,00 
 R$            
40,00 

 R$         
880,00 

10. PITOMBEIRA À 
SERIEMA

dia 20 Manhã-06
8  R$                 

4,00 
 R$            
32,00 

 R$         
704,00 

11. REMEDIO, EXU I 
AO CENTRO

dia 20 Tarde-19
14  R$                 

4,50 
 R$            
63,00 

 R$     
1.386,00 

VALOR TOTAL R$ R$          
16.126,00 

Francieudo do Nascimento Carvalho 

Prefeito Municipal

ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
BOA HORA-PI 
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(participante)_________________________, credencia o Sr. ________________________, 

portador da RG n° _______ e do CPF n° _________, para representá-la perante o pregão 

presencial  em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, 

renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.    

Atenciosamente,   

........................................................................... 
Nome e assinatura do representante legal                                                                           
    (local e data) 

ANEXO III
PREGÃO  PRESENCIAL 003/2017

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
X (PI), ___ de _______ de 2017

REF. PREGAO PRESENCIAL Nº. 003/2017- PMBOA HORA-PI
PROC. ADM. Nº. 013/2017- PM BOA HORA-PI 
DADOS PESSOAIS:
CPF:
ENDEREÇO:

Prezados Senhores,  

1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei 

nº 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital. 
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2. Propomos à Prefeitura Municipal de BOA HORA-PI pelo preço total abaixo declinado nas condições 

estabelecidas, prestar os serviços objeto do Pregão Presencial 003/2017.  

3. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega. 

4. Ratificamos o preço total no valor de R$ () para a prestação de serviços jurídicos conforme 

especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência. 

ITEM
ESPECIFICAÇÃO DOS 

PRODUTOS UNIDADE MARCA  QUANT.  V. 
UNITÁRIO V. TOTAL

1 Xxx
xxx

XXXXX
                xxx 

                 
xxx        xxxx 

5. Outras informações:

 Nome:

Endereço

 Telefone, 

Fax, Celular, E-mail, (se houver) 

CPF N° _____incluso o nome da Instituição Bancária n°, Agência e Conta corrente.  

Local, data e assinatura. 

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO

(C.F ART. 7º, inciso XXXIII, LEI Nº 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V)

À CPL DE BOA HORA-PI
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017
  

(participante)______, inscrita no CPF sob o nº_______portador(a) da cédula de identidade Nº 

_________e do  CPF Nº _____________ sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas 

na Lei nº 10.520/2002, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de 
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junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  

 

OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  

Local, data e assinatura  

(nome com a devida identificação e qualificação)  

_____________________________________________ 

(Representante legal)

ANEXO VI
PREGAOPRESENCIAL Nº 003/2017 – CPL

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

_________________________ , inscrita no CPF sob o nº ____________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ____________ e do CPF nº ___________, D E C L A R A, sob as penas da lei, nos 

termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, que não existem fatos impeditivos , que venham 

a impossibilitar a sua Habilitação na licitação em epígrafe, nem impossibilidade de contratar com o 

poder público em geral.  
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Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os seus termos.    

BOA HORA-PI, __ de ______ de 2017  

__________________________________ 

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal)

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA xxxx, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOA HORA - PI E A EMPRESA ............... CNPJ: 
............, QUE VIGORARÁ NA FORMA E CONDIÇÕES 
A SEGUIR DISCRIMINADAS:

Pelo Presente instrumento e na forma de direito, A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA Estado do 

Piauí, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público interno , 

CNPJ nº XXXXX , com sede na XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado,  portador do RG nº. .................e 

CPF nº. .................... e do outro lado, a Empresa .............................., aqui denominada CONTRATADA, 

CNPJ: ..........., com endereço comercial à .............., .............., representado por seu ........., portador do  RG 

nº........... e CPF nº. ..................., mediante as condições ajustadas nas clausulas seguintes, CELEBRAM, 

com fundamento na Lei nº 8.666/93 e Legislação pertinente, o presente CONTRATO DEXXXX, mediante as 

seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – xxxxx
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, objeto do Pregão Presencial acima mencionado, de acordo com  os valores extraidos dos lotes na sessão 

de lances verbais, com as especificações constantes do Edital de Pregão Presencial nº 003/2017 que passa 

a fazer parte deste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou 

diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, 

salvo quando e segundo a forma e as condições previstas nas legislações pertinentes e  suas alterações 

posteriores e no presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL – Este contrato originou-se nos termos e condições 

do Processo Licitatório Pregão Presencial de nº 003/2017, cujo resultado foi homologado em ......, pelo 

Prefeito Municipal, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitações, submetendo- se as partes às 

disposições constantes da Lei nº 10.520, 8.666  e demais normas aplicaveis e suas alterações, com 

condições aqui estabelecidas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO, DO VALOR 
3.1 A despesa decorrente do presente Contrato correrá á conta de recursos financeiros provenientes 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.2 Importa o presente contrato, no valor de R$.....(......), referente ao fornecimento dos equipamentos  

objeto do Pregão Presencial nº 003/2017,  constantes dos seguintes lotes: ............................................

3.3 Fica expressamente estabelecido que o preço global inclui todos os custos diretos e indiretos para o 

fornecimento deste objeto, de acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas contidas 

no edital e demais documentos da licitação em causa, constituindo assim sua única remuneração.

CLÁUSULA QUARTA  –  DO PAGAMENTO E DA ENTREGA

Os pagamentos serão efetuados após prestação dos serviços que atestarão se os mesmos encontram-se  

de acordo com este edital e apresentação da Nota Fiscal/fatura correspondente à aquisição do objeto, pelo 

preço da proposta adjudicada e homologada, conforme necessidade da Contratante, não se admitindo 

reajuste, após a emissão da Nota de Empenho. 

PARAGRAFO SEGUNDO: A entrega será feita em até 15(quinze) dias após a assinatura do respectivo 
contrato e entrega da ordem de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS 

 Este contrato vigerá pelo período necessário para entrega, 

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE –  Constituem direitos e 

prerrogativas do CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes da Lei de licitação e 

contratos e do

 pregão presencial e suas alterações posteriores, que o CONTRATADO aceita e a eles se submete.

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO – Além do previsto na Licitação Pregão 

Presencial nº 003/2017, constituem- se em obrigações do CONTRATADO:

I – Cumprir fielmente o objeto contratado conforme as especificações e prazos estipulados
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II – Responder ás determinações regulares do representante designado pelo CONTRATANTE, bem assim 

as da autoridade supbberior.

III – Cumprir e fazer cumprir todas as normas oficiais editadas pela Contratante.

IV – Observar, na execução do objeto deste Contrato, todas as normas, métodos e especificações e 

sobretudo solicitações por parte da Prefeitura Municipal de BOA HORA– PI.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste termo de contrato 

somente se reputará valida se tomada expressamente em instrumento aditivo, que ao presente se aderirá, 

passando a dele fazer parte.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, 

parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93:

A) A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários; e

B) nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES AO CONTRATADO – Poderão ser aplicadas as penalidades 

expressamente prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as especificadas na referida 

Licitação, modalidade Pregão Presencial,  nº 003/2017,  que ensejou o presente Contrato.

CLÁUSULA DECIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei no 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA  PRIMEIRA– DA FISCALIZAÇÃO 
Cabe à contratante, a seu critério e através do corpo técnico da Secretaria competente, exercer ampla, 

irrestrita e 

CLÁUSULA DÉCIMA  TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
5. Fazem parte integrante deste Termo de Contrato, o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 

003/2017  e Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA na licitação que deu origem a este 

Contrato.

6. Os casos omissos serão resolvidos como prescreve a Lei nº 8.666/93.

7. A qualquer tempo as partes poderão de comum acordo, celebrar termos aditivos ao presente 

Contrato, objetivando resolver na esfera administrativa os casos omissos ou questões suscitados durante a 

vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.883/94.

8. As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  

o domicilio legal da Cidade de BOA HORA– PI, em cujo Foro serão dirimidas as questões do presente 

Contrato.

E, por assim estarem justas e acertadas as partes, por seus Representantes Legais, firmam o presente 

Instrumento juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas, assinado em 02(duas) vias de igual teor.
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Município de Boa Hora – PI,  ....de  ............. de 2017.

CPF nº

TESTEMUNHA 02 : ––––––––––––––––––––––––––––––––––

ANEXO VII

MINUTADA ATA DE REISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de REGISTRO DE PREÇOS   PARA AQUISIÇÃO DE 
BENS DIVERSOS

Ata de Registro de Preços nº. xxxX/2017
Pregão Presencial nº. 003/17 – PMBOA HORA
Processo Administrativo Nº. 013/2017 BOA HORA-PI
Validade: 

Aos ___________ dias do mês de ___________ do ano de dois mil e dezessete
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,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n º sob o nº xxxxxx, com sede na 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx neste ato representado pela sua Prefeita xxxxxxxx, brasileira, casada, 

portador da Carteira de Identidade nº 1.556 575 SSP - PI, CPF nº 740.329.763-68, e as 

empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações 

introduzidas pela Lei federal nº 7.892/13, Lei Federal nº. 10.520/02,  , e da Lei Complementar 

123 de 14 de dezembro de 2006, e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar 
o registro de preços, conforme decisão alcançada pela .........., às fls. ......... e HOMOLOGADA 

sob fls. ........., ambas do Processo Administrativo nº. 00.000.___/___– xxxx, referente ao 

Pregão para Registro de Preços nº. 0__/2017 xxxx. Os preços registrados constam da planilha 

de preços (ata de abertura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao 

fornecimento, as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO
O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão 

Presencial nº. 003/2017, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº. 8666/93, Decreto 

Federal n° 7.892/13, com objetivo de disponibilizar aos Órgãos e Entes, preços para 

contratações futuras relativas a xxxxxxxxxxxxxxx, a serem prestados em sua totalidade, 

parceladamente ou não, conforme o objeto e a necessidade de cada Órgão/Ente, sendo de 

obrigação das unidades interessadas a realização de pesquisa de mercado antes da utilização 

dos preços registrados nesta Ata.

1 - A renegociação, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade 

demandada, ficando estipulado como parâmetro máximo o preço registrado que compreende o 

valor da unidade. 

1.1 – A prestação de serviços objeto desta licitação será feito diretamente pela(s) detentora(s), 

(EMPRESAS), da(s) Ata(s) de Registro de Preços, sem a cobrança de encargos, 

alugueres ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes, itens e 

subitens e ainda indicações constantes das relações em anexo a esta Ata.

1.2 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura da solicitação dos serviços, 

a(s) detentora(s) se obriga(m), caso solicitadas e conforme exija a complexidade do 

objeto, a realizar vistoria dos locais e/ou solicitar bens e materiais para testes, com 

vista a assegurar ao contratante o efetivo cumprimento das normas de segurança 

vigentes no País, conforme discriminação e necessidade do objeto solicitado.

1.2.1 – As reparações por vícios aparentes nos serviços, bem como a substituição de pessoal 

envolvido ou materiais empregados, conforme o caso, deverão ser realizados pela(s) 

detentora(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da ciência do pedido 

formal das unidades usuárias à(s) detentora(s).

1.2.2 - Todos os ônus decorrentes da troca ou substituição de pessoas ou materiais porventura 

empregados deverão ser realizados às exclusivas expensas da(s) detentora(s) da(s) 

Ata(s) de Registro de Preços, sem quaisquer ônus ou encargos para o Contratante.
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1.2. Fica facultado o registro de tantas empresas quantas forem necessárias ao atendimento 

dos serviços desde que aceitem as mesmas condições proclamadas pela melhor proposta, 

inclusive quanto ao preço.

1.3 – Os serviços deverão ser realizados, quando solicitados, para qualquer das unidades dos órgãos 

e entes aderentes do Sistema de Registro de Preços, ou para outras unidades de órgãos ou 

entes que vierem a aderir durante sua vigência, nos endereços indicados pelas unidades 

requisitantes, podendo admitir-se adesão, de acordo com cada caso, para a utilização por 

órgãos e entes estaduais através do competente Termo de Adesão. 

1.4 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) 

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 das diversas unidades requisitantes sofram qualquer solução de continuidade.

2. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO

2.1 - Da Solicitação:

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento equivalente, 

contendo quantidade, discriminação do equipamento, preço unitário e total e prazo de 

fornecimento, e a Nota de Empenho, ao detentor da Ata, depois de consulta formulada à 

PMBOA HORA-PI, responsável pelo gerenciamento do Sistema.

2.2-Do Fornecimento:

De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital, 

instalará o equipamento o material requisitado, no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar do 

Recebimento da OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo, conforme consta da OF, 

mediante comprovação ou atesto da entrega/fornecimento.

3. GARANTIA
A empresa que teve seu preço registrado deverá possuir autorização para o exercício de 

atividade, expedida por órgão/ente municipal, estadual ou junta comercial local, dependendo do 

caso.

4. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1-A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de xxx, e a(s) 

Detentora(s), terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja interesse da 

Administração e aceitação da parte.

4.1.1-A(s) detentora(s) (Empresa) da Ata de Registro de Preços deverá manifestar, por 

escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 30 
(trinta) dias do término da vigência desta Ata. A ausência do pronunciamento, dentro do 

prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, 
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do lote, item e/ou subitem, descabendo à detentora o direito a qualquer recurso ou 

indenização.

4.2-À Prefeitura Municipal de Boa Hora-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 do 

fornecimento, caso esta Ata com força de contrato não seja prorrogada, na forma do subitem 

acima.

9. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

5.1-Retirada/recebimento da OF e respectiva Nota de Empenho: Até 03 (três) dias úteis, 
contados dos respectivos pedidos.

5.2-Para retirada de cada OF e Nota de Empenho (NE) ou mesmo a Carta Contrato perante a 

unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços, caso exigido por lei e a critério 

da Contratante, deverá apresentar a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido 03 (três) 

meses, contados da assinatura desta Ata.

6. UNIDADES REQUISITANTES:

O Pregão em referência atende ao Órgão Solicitante (PREFEITURA MUNICIPAL DE xxxxxx-

PI) podendo todos os órgãos/entes da Administração Pública, nominados na Ata referente ao 

SRP, relação esta que passa a integrar este instrumento, como se aqui estivesse transcrito, 

bem como os possíveis caronas. 

7. PENALIDADES
1 - As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas 

nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93.

§ 1º A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será 

calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do 

órgão contratante, observando os seguintes percentuais:

a)  de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 

(quinze) dias; e

b)  de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso  a partir do 16º (décimo sexto) 

dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c)  de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o 

limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o 

contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na 

Lei nº 8.666/93.

§ 2º Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando 

a Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da 

contratante no cumprimento de suas atividades;
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b) Desatender às determinações da fiscalização da contartante; e

c)  Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, 

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em 

razão da infração cometida.

§ 3º Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a 

Contratada:

a) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, 

negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

b) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, 

dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da 

obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

§ 4º ADVERTÊNCIA

a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que 

acarretem pequeno prejuízo ao Estado do Piauí, independentemente da aplicação de 

multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o 

enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das 

atividades da contratante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de 

suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 5º SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO

 a) A suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de xxxxx-PI pode ser 

aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o 

procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa 

prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

 b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Estado do 

Piauí nos seguintes prazos e situações:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1)  Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que 

tenha acarretado prejuízos significativos para o Estado do Piauí;

b1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção 

de advertência.

b.2) Por um ano:

b.2.1)  Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 

contratante.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:
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b.3.1)  Não concluir os serviços contratados;

b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra 

irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua 

substituição ou correção no prazo determinado pela contratante;

b.3.3)  Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Estado, 

ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí, em 

virtude de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste 

contrato, sem consentimento prévio da contratante.

§ 6º DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo 

acompanhamento da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e 

premeditada em prejuízo do Estado do Piauí, evidência de atuação com interesses 

escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Estado do Piauí ou 

aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

 b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a autoridade que aplicou a penalidade, após ressarcidos 

os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será 

aplicada à contratada nos casos em que:

c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos;

c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Estado do Piauí,  em 

virtude de atos ilícitos praticados;

c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 

de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste 

contrato, sem consentimento prévio da contratante, em caso de reincidência;

c.5) apresentar qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo 

de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e 

terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e 

danos, podendo ainda a administração propor que seja responsabilizada:

d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
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d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício 

profissional a elas pertinentes;

d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que 

tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8º As sanções serão aplicadas, de acordo com o Decreto Federal nº. 7.892/13, pela 

PMBOAHORA/PI, na condição de órgão gestor do SRP, facultada a defesa prévia da 

interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da 

declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

conforme § 3º do art. 87 da Lei nº. 8.666/93.

§ 9º As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e 

assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS REGISTRADOS 
NA ATA

8.1-O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante, consoante 

o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 

federal nº. 8.883/94 e demais normas pertinentes, dependendo da necessidade e 

complexidade do objeto.

8.2-O fornecimento do objeto registrado ocorrerá no órgão/ente requisitante ou local por ela 

designado, conforme discriminado na OF ou mesmo no histórico da Nota de Empenho prévio, 

acompanhado da fatura ou nota fiscal de serviços, conforme o objeto licitado.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto da 

prestação dos serviços, assegurado que fica os valores de atualização por atraso no 

pagamento.

9.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares para 

cumprimento das obrigações por parte da detentora da Ata, a fluência do 

prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data 

em que estas forem cumpridas.

9.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta corrente, ou 

excepcionalmente, por cheque nominal, observados os termos da legislação vigente.

10. READEQUAÇÃO DE PREÇOS

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

reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes 

conforme previsão editalícia ou em face da superveniência de normas federais ou municipais 

aplicáveis à espécie.
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10.2-O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado 

efetuada pela Prefeitura Municipal de Boa Hora-PI à época da abertura das propostas, bem 

como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos, inclusive se 

houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, assegurado que fica o 

reajustamento após doze (12) meses.

10.2.1-Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer 

compatíveis com os preços de mercado. Independente de provocação da PMBOA 

HORA/PI, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a 

detentora obriga-se a comunicar a Prefeitura o novo preço que substituirá o então 

registrado, podendo esta agir de ofício.

10.2.1.1-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.

10.3-O acompanhamento dos preços pela PMBOA HORA/PI não desobriga as unidades 

requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à contratação.

11- RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas.

11.1-Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

11.1.1-a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

11.1.2-a detentora não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 

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

justificativa.

11.1.3-a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro 

de Preços;

11.1.4-em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata (OF e NE);

11.1.5-os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a 

detentora não aceitar sua redução;

11.1.6-por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela 

Administração;

11.1.7-sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de 

habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.

OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no 

item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento à 

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

caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita 
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por publicação no DOM/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço 

registrado dez dias após a publicação.

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

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

sanções cabíveis.

11.2.1-A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser 

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

das penalidades previstas na Cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido.

11.2.2-A rescisão ou suspensão da prestação do fornecimento 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.

11.3-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 que concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) 

detentora(s).

12. AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DA ATA E EMISSÃO DA 
RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:

12.1-O objeto da Ata de Registro de Preços será autorizado, caso a caso, pelo Titular da Pasta 

a qual pertencer o requisitante, mediante prévia e obrigatória pesquisa de preços, onde se 

verifique que o preço registrado em ata encontra-se compatível com o de mercado.

12.2-A emissão da OF e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, 

bem como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo 

Titular da Pasta à qual pertencer o requisitante. 

12.3-A contratação do objeto com preço registrado em Ata (SRP) por entes da Administração 

Indireta obedecerá às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o 

Diretor/Superintendente da autarquia ou Presidente da companhia interessada.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - O compromisso da prestação de serviços só estará caracterizado mediante recebimento 

da nota de empenho, carta-contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro 

de Preços.

13.2 - Os órgãos e entes do não se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, uma 

vez que este não apresenta compromisso de aquisição, podendo cancelá-lo a qualquer 

momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de 

sua detentora ou qualquer indenização por parte do Estado.
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13.3 - Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter 

orientativo (preço máximo). A pesquisa de preço realizada deverá constar no respectivo 

processo de pagamento.

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

FORNECIMENTO e NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “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 

requisição. 

13.5 - Caso o fornecimento não corresponda às especificações editalícias e desta Ata, serão 

rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata.

13.6 - O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for 

entregue à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto na 

unidade requisitante, ou de autorização de readequação através do Conselho Gestor do 

Sistema de Registro de Preços da xxxx, nesse intervalo de tempo.

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

xxxxxx, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

13.8 - As alterações contratuais obedecerão à Lei nº. 8666/93, com alterações introduzidas 

pela Lei nº. 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir.

13.9 - Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua 

proposta e aceita pelo Pregoeiro sem prejuízo de todas as disposições previstas no Código do 

Consumidor. 

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

força de lei, o Foro da Cidade de xxxxx, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 

32 da Lei nº 8666/93.

xxx, ___de _____________de 2017.

 Contratante:
_____________________________________

xxxxxxxxx

Prefeitura Municipal de xxxxxxx

Prefeita Municipal


