ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746, Centro
CEP: 64.180-00 Esperantina-PI

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2017
OBJETO – O objeto da presente licitação é Registro de preço para futura contratação de
empresa especializada para confecção de prótese dentária para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina, conforme Anexo I do Edital.

EMPRESA: ____________________________________________________________ _
ENDEREÇO:_______ _____________________________________________________
CIDADE:___________________________________ESTADO: ____________________
CNPJ DA EMPRESA: _____________________________________________________
TELEFONE: _____________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________
REPRESENTANTE: ______________________________________________________
Recebi cópia do Edital e seus anexos, relativos ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
20/2017, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão
recebidos pela Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às 10h00minh do dia
03/04/2017 na sala de reuniões da CPL, situada à Rua Vereador Ramos, 746, Centro,
Esperantina - PI.
Esperantina (PI), ________ de _________________ de 2017.
__________________________________________
Assinatura/RG/CPF
OBS.
Os licitantes que retirarem o Edital via internet, deverão preencher esta folha e encaminhar
para a CPL/PME/PI, através do e-mail: cplesperantina.pi@outlook.com, ou entregá-la
pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a Comissão, da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações e
esclarecimentos adicionais.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746, Centro
CEP: 64.180-00 Esperantina-PI

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 035/2017
PREGÃO PRESENCIAL 020/2017 SRP – PME
1.0 PREÂMBULO
O MUNICIPIO DE ESPERANTINA – PI, por meio de seu Pregoeiro e equipe de apoio,
nomeados pela portaria nº 014 de 29/01/2017, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2002, Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 045/2013 e
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações, nos termos deste edital e
seus anexos, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local
abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS para futura
contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina, na forma abaixo:
1.1 Da sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação:
1.1.1 Dia / Hora: 03/04/2017
1.1.2 Hora: 10h:00min.
1.1.3 Local: Na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Esperantina, na Rua Vereador Ramos, 746, Bairro Centro, Esperantina /PI.
1.2 Para formalização de consultas, pedido de informação e edital:
a. Horário: 8h:00min. às 13h:30min.
b. E-mail: cplsesperantina.pi@outlook.com
c. Telefone: (86) 3383-1538
d. Endereço: Rua Vereador Ramos, 746, Bairro Centro, Esperantina /PI.
Optando o licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a declaração de
que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes documentação e proposta, poderão ser
entregues no protocolo do Departamento de Licitações, no mesmo endereço em que será
realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no presente Edital.
2.0 DO OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. O presente Pregão tem por objeto o “Registro de preço para futura contratação de empresa
especializada para confecção de prótese dentária para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Esperantina, discriminados no Termo de Referência, conforme anexo
I do edital.
2.2. o (a) detentor (a) da ata deverá executar os serviços mediante solicitação do servidor
público designado pelo chefe do executivo, como gestor da ata de registro de preços.
3.0 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
3.1. As comunicações referentes ao certame serão publicadas em jornal de Grande circulação.
As demais condições constam do presente edital, seus anexos e minuta do contrato.
3.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01(um) ano a contar de sua
assinatura.
3.3. O(s) contrato(s) decorrente(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços terá (ão) vigência de até
XXX(xxxx) meses, podendo a formalização se dar na forma do § 4° do art. 62, do mesmo
diploma.
4.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1 As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por conta do(s)
crédito(s) orçamentário(s) sob a(s) classificação (ões) funcional (is) programática (s) e
categoria econômica abaixo discriminadas:
Unidade Orçamentária: 0211
Programa: 11
Projeto Atividade: 2188
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: FMS e RECURSOS PROPRIOS.
5.0 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
5.2. Estão impedidas de participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que se
enquadrem, dentre outras estabelecidas por lei, em uma ou mais situações seguintes:
5.2.1. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e impedimento
de contratar com a prefeitura municipal de Esperantina nos termos do inciso III do artigo 87 da
lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
5.2.2. Impedidas de licitar e contratar com a prefeitura municipal de Esperantina nos termos
do artigo 7º da lei nº 10.520/2002.
5.2.3. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da lei nº 9.605/98.
5.2.4. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a administração pública e quaisquer
de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso iv, da lei n° 8.666/93 e não tenha
ocorrido a respectiva reabilitação.
5.2.5. Reunidas sob forma de consórcio.
5.2.6. Encontram-se falidas ou concordatárias, por declaração judicial, ou em recuperação
judicial, ou estejam em processo de liquidação ou dissolução.
5.2.7. Enquadradas nas disposições do artigo 9° da lei n° 8.666/93 e suas alterações.
5.2.8 as condições de impedimento acima, aplicar-se-ão a eventual empresa subcontratada.
5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte poderão na presente licitação, optar pelo
tratamento diferenciado e favorecido instituído pela lei complementar nº 123/2006, sendo que
para usufruí-lo deverão apresentar o termo de opção conforme modelo constante do anexo vii
6.0 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (nº
01) E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nº 2)
6.1. Os envelopes respectivamente proposta de preços (envelope nº 01) e documentos de
habilitação (envelope nº 02), deverão ser apresentados, fechados e indevassáveis, contendo
cada um deles, em sua parte externa, além do nome da(o) proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE- Nº 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINA - PI
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2017
ABERTURA DIA 03 DE ABRIL DE 2017
AS 10H00MIN

ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINA - PI
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 020/2017
ABERTURA DIA 03 DE ABRIL DE 2017
AS 10H00MIN

6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1 (uma) via, sem
rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise.
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6.2.1. A apresentação dos documentos integrantes do envelope proposta de preços (envelope
nº 01) obedecerão também os comandos contemplados nos itens e subitens 6.3, 6.3.1, 6.3.1.1,
6.3.1.2, 6.3.1.3, 6.3.2 e 6.3.3.
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma única proposta.
6.3. Os documentos de habilitação (envelope nº 02) poderão ser apresentados em original,
cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da administração,
ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via internet.
6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do
original ao pregoeiro, por ocasião da abertura do envelope nº 02, para a devida autenticação.
6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1. o documento original a ser apresentado
não poderá integrar o envelope.
6.3.1.2. Os documentos expedidos via internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão,
sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do pregoeiro.
6.3.1.3. O pregoeiro não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma
exigida, a proponente será inabilitada.
6.3.2. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos
para o português por tradutor público juramentado.
6.3.3. Inexistindo prazo de validade nas certidões, serão aceitas aquelas cujas
expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos
envelopes.
7.0 CONTEÚDO DA PROPOSTA
7.1. A proposta deverá ser datilografada ou impressa por processo eletrônico em 01 (uma) única
via em papel timbrado da licitante, elaborada conforme modelo de formulário de proposta
(anexo ii), redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, contendo a data, o nome e a assinatura do responsável, não podendo
ser apresentada por meio de cópia "Xerox" nem "fax".
7.2. a proposta deverá registrar os elementos indispensáveis à caracterização do objeto da
licitação, ser rubricada em todas as folhas e assinada ao final por quem de direito, devendo
conter, sob pena de desclassificação, obrigatoriamente:
a) planilha quantitativa de serviços e preços, devidamente preenchida, utilizando o próprio
arquivo fornecido no edital (anexo i), contendo preços unitários e totais para todos os itens,
contendo no final o valor total da proposta, expresso em reais, com aproximação de no máximo
duas (2) casas decimais;
b) preço líquido para pagamento na forma do item “26” deste edital;
c) prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados à partir da data de entrega da
mesma;
7.3. a planilha quantitativa de serviços e preços da empresa adjudicatária será parte integrante
do contrato a ser celebrado com o município.
7.4. a apresentação de proposta vincula o licitante ao cumprimento do objeto a ele adjudicado
e implica na aceitação de todas as condições constantes deste Edital.
7.5. Ao (s) preço (s) proposto (s) não deverá (ão) ser agregado (s) nenhum encargo financeiro,
pelo prazo de pagamento, representando preço (s) para pagamento à vista.
7.6. O(s) preço(s) proposto(s) será(ão) de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do(s) mesmo(s), sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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7.7. Se houver divergências entre o preço unitário e o preço total indicados pelo proponente,
apenas o preço unitário será considerado válido e o total será corrigido de forma a conferir
com aquele.
07.08. No preço proposto deverá estar compreendido o imposto sobre serviços de qualquer
natureza (ISSQN) de XX%(dois) sobre o de cada fatura, bem como os demais tributos e
encargos legais incidentes sobre a prestação dos serviços.
7.9. A apresentação de proposta será considerada como evidência de que a proponente
examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração
de proposta voltada à execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.
8.0. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1. Os documentos de habilitação pertinentes ao ramo do objeto do pregão são os seguintes:
8.1.1. . Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de
identidade do titular;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso
de sociedade comercial e, em se tratando de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição dos seus administradores;
c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
d) Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de
Diretoria em exercício.
8.1.2 Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual
desta licitação
c) Certidão Negativa de Débito junto a Previdência Social – INSS;
d) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante
a apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
e) Quanto a Fazenda Municipal:
d1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
d2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
f) Quanto a Fazenda Estadual:
e1) Certidão Negativa de Débitos, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
e2) Certidão Negativa de Dívida Ativa, da Sede do Licitante, dentro do prazo de validade;
g) Quanto a Fazenda Pública Federal:
g1) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
dentro do prazo de validade, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
g2) Certidão Negativa de débitos trabalhistas - (CNDT) emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (Lei Nº 12.440/2013 e Resolução Administrativa TST Nº 1470/2013)
8.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
Prova de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto de licitação, por meio de apresentação de atestado(s)
expedido(s), necessariamente em nome do(a) licitante, por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado.
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a)
b)

Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária.
Prova de Cadastro no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde);
d) Certidão de registro e quitação junto ao CRO, do laboratório e do responsável técnico;
8.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da Licitante,
emitida em até 90 (noventa) dias anteriores a data de realização desta Licitação.
8.1.5 – DECLARAÇÃO:
a) Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de quatorze a dezoito
anos, na forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, na forma
do modelo constante do Anexo I deste Edital.
b) Apresentação de declaração formal e expressa do Licitante devidamente assinada por
um de seus responsáveis, informando que:
b1) aceita as condições estipuladas neste Edital;
b2) executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Esperantina;
b3) obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Esperantina, durante a
execução dos serviços;
b4) entre seus diretores, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais
não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de
Esperantina.
.
8.2. Se a(o) licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.3. Caso a(o) licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os
estabelecimentos na forma e condições previstos no item anterior.
9.0. CONSULTAS, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL
9.1. O Edital poderá ser consultado por qualquer interessado na Sala da Comissão de
licitações, da prefeitura municipal, rua vereador ramos, nº. 746, centro, Esperantina, durante
o seu expediente normal, de segunda a sexta-feira, das 8:00h. às 13h00h, até a data para o
recebimento dos documentos e dos envelopes “proposta” e “documentação”
9.2. o aviso do edital será publicado em jornal regional de circulação diária, divulgado no
portal da prefeitura municipal podendo ser baixado gratuitamente através do endereço
eletrônico www.tce.pi.gov.br, sendo que neste caso o interessado deverá encaminhar o
comprovante de retirada do edital (anexo ix) preenchido para o e-mail
cplesperantina.pi@outlook.com, além de ser afixado no quadro de avisos da prefeitura. o
edital será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão.
10.0. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
10.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o
ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de
cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será
cobrado, devendo ser observado, para tanto, o prazo de até 02(dois) dias antes da data fixada
para recebimento das propostas.
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10.2. a pretensão referida no item “10.1.” será formalizada por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no endereço e horário
constantes do item “9.1.”. não será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio
ou através do telefone, cujos os documentos tem que ser originais correspondentes deverão
ser entregues no prazo indicado também no item “9.1”.
10.3. as dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter
estritamente informal.
10.4. os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 2(dois) dias úteis, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar
os autos do pregão dando-se ciência aos demais licitantes.
11.0. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de
impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 02(dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas.
11.2. as medidas referidas no item “11.1.” poderão ser formalizadas por meio de requerimento
endereçado à autoridade subscritora do edital, devidamente protocolado no endereço e horário
constantes do item “9.1”. não serão aceito pedido de providências ou de impugnação
encaminhado por meio do e-mail ou através do telefone.
11.3. a decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida para
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 2(dois) dias úteis a contar
do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que além de comportar
divulgação, deverá também ser juntada aos autos do pregão.
11.4. o acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que impliquem em
modificação (ões) do ato convocatório do pregão, além da(s) alteração (ões) decorrente(s),
redundará na designação de nova data para realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a(s) alteração(ões) no edital não afetar(em) a formulação das propostas.
12. DO CREDENCIAMENTO
12.1. Aberta a fase para credenciamento dos eventuais participantes do pregão, consoante
previsão estabelecida no item “12.2” deste edital, o representante da proponente entregará ao
pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo
por sua autenticidade e legitimidade, deverão, ainda, identificar-se e exibir a carteira de
identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.
12.2. o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com poderes específicos para, além de representar a proponente em
todas as etapas/fases do pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar
a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
12.3. na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir
acompanhada do ato constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a
capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.
12.3.1 o não credenciamento ou sua não aceitação implica em desistência da formulação de
lances e de recursos.
12.4. se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo estatuto/contrato social ou
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documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
12.5. é admitido somente um representante por proponente.
12.6. a ausência da documentação referida nos itens “12.1, 12.2, 12.3 e 12.4” ou a
apresentação em desconformidade com as exigências previstas, impossibilitará a participação
da(o) proponente neste pregão, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais
atos, inclusive recurso.
12.7. desenvolvido o credenciamento das(os) proponentes que comparecerem, o pregoeiro
declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte consistente no
recebimento e conferência da declaração exigida neste Edital.
12.8 Certidão Simplificada da Junta Comercial, emitida com a antecedência máxima de 60
(sessenta) dias da data da abertura da licitação. No caso de sociedade civil, apresentar Certidão
do Cartório de Títulos e Documentos emitida com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias
da data de abertura da licitação.
18.9 Caso queira usufruir dos benefícios das Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014,
deverá apresentar documento comprobatório que a proponente enquadra-se na condição de
Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, emitido com a antecedência máxima de 60
(sessenta) dias da data da abertura da licitação.
13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DO TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO
PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DOS
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. A etapa/fase para recebimento da declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos
de habilitação e dos envelopes proposta de preços e documentos de habilitação será levada a
efeito tão logo se encerre da fase de credenciamento.
13.1.1. a declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve
integrar os envelopes proposta de preços e documentos de habilitação, constituindo-se em
documento a ser fornecido separadamente, fica facultada a utilização do modelo constante do
anexo iv.
13.1.2. o termo de opção e declaração para microempresa ou empresa de pequeno porte nos
termos do anexo vii acompanhado da documentação comprobatória prevista no item “5.4”, se
for o caso, será recebido exclusivamente nesta oportunidade e também não deve integrar os
envelopes proposta de preços e documentos de habilitação.
13.2. iniciada esta etapa/fase, o pregoeiro receberá e examinará a declaração de que a(o)
proponente cumpre os requisitos de habilitação.
13.2.1. a ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a
exigência prevista inviabilizará a participação da(o) proponente neste pregão, impossibilitando,
em consequência, o recebimento dos envelopes proposta de preços e documentos de
habilitação. no entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão.
13.2.2. o atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando
do pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos envelopes proposta de preços e
documentos de habilitação.
13.3. optando a(o) licitante em não credenciar representante para os atos presenciais, a
declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e os envelopes proposta de preços e
documentos de habilitação, poderão ser entregues no protocolo do município de licitações, no
mesmo endereço em que será realizada a sessão pública, até o dia e horário aprazados no
presente Edital.
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14.0. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA
14.1. Compete ao pregoeiro proceder à abertura dos envelopes proposta de preços,
conservando intactos os envelopes documentos de habilitação e sob a sua guarda.
15.0. exame e classificação preliminar das propostas
15.1. o pregoeiro examinará as propostas sempre levando em conta as exigências fixadas nos
itens 6 e 7.
15.1.1. o exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos,
para atendimento das necessidades do órgão licitante. o pregoeiro sempre decidirá em favor
da disputa.
15.2. definidas as propostas que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o valor,
o pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério
do menor preço global, constando da Ata o motivo das que, eventualmente, neste momento,
forem preliminarmente desclassificadas.
16. DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
16.1. Será desclassificada a proposta que não atender as exigências do presente edital e aquela
que:
a) Não estiver assinada por pessoa(s) devidamente credenciada(s);
b) Apresentar emendas, borrões ou rasuras em lugar essencial;
c) Não estiver totalmente expressa em Reais (R$);
d) For baseada em proposta(s) de outra(s) licitante(s);
e) Oferecer vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das(os) demais proponentes; e
f) Aquelas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ser demonstrado sua viabilidade através de documentação que
comprove que os custos são coerentes com os de mercado.
17.0. DEFINIÇÃO DOS(AS) PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES
VERBAIS
17.1. Para efeito de oferecimento de lances verbais, o pregoeiro selecionará, sempre com base
na classificação provisória, o(a) proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço
e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%
(dez por cento) àquela de menor preço.
17.1.1. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecida no item “17.1.”, o pregoeiro selecionará, sempre com base na classificação
provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver
para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços
oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 17.1.2.
17.1.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito
da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
a)
Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10% (dez
por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três) propostas
válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.01; ou
b)
Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se
houver.
17.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17.1.2. alíneas “a”
e “b”, para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes
empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio. Caberá a
vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá oferta/lance.
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17.1.4. Havendo um(a) único(a) proponente ou tão somente uma proposta válida, o pregoeiro
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do pregão, inclusive para melhor avaliação
das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos
pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do pregão ou, ainda, dar
prosseguimento ao pregão, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos
para a prefeitura municipal.
18. DO OFERECIMENTO OU INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS
18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer lances verbais,
dar-se-á início ao oferecimento de lances verbais, que deverão ser formulados em valores
distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
18.1.1. Somente será(ao) aceito(s) lance(s) verbal(is) que seja(m) inferior(es) ao valor da
menor proposta escrita e/ou do último menor lance verbal oferecido, observado(s) o(s)
seguinte(s) limite(s) mínimo(s) de redução: r$ 0,10(dez centavos).
18.2. O pregoeiro convidará individualmente os(as) proponentes classificados(as) para
oferecimento de lances verbais, de forma sequencial, a partir do(a) proponente da proposta de
maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que o(a) proponente da proposta
de menor preço será o(a) último(a) a oferecer lance verbal. havendo propostas escritas
empatadas, a ordem sequencial de convocação para lances é a de credenciamento, decrescente,
conforme previsto no pregão presencial SRP-PME
18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades constantes deste edital.
18.4. Quando convocado pelo pregoeiro, a desistência do(a) proponente de apresentar lance
verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando sua última proposta registrada
para a classificação final.
18.4.1 a etapa de oferecimento de lances verbais terá prosseguimento enquanto houver
disponibilidade para tanto por parte das proponentes.
18.5. O encerramento da etapa de oferecimento de lances verbais ocorrerá quando todos os(as)
proponentes declinarem da correspondente formulação.
18.6. Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as propostas na
ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance(s),
sempre com base no último preço/lance apresentado, o pregoeiro examinará a aceitabilidade
do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente
a respeito. Quando convocado pelo pregoeiro, na própria sessão pública, o licitante deverá
comprovar as condições de exequibilidade financeira de sua proposta/lance.
18.7. O pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com o(a) proponente de menor
preço, para que seja obtido preço melhor.
18.8. Na hipótese de não realização de lances verbais, o pregoeiro verificará a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
18.9. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do
objeto e do preço, também é facultado ao pregoeiro negociar com a proponente da proposta
de menor preço, para que seja obtido preço melhor.
18.10. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante melhor
classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela
ordem de classificação, nos termos do art. 44, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, para oferecer proposta.
18.10.1. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de
pequeno porte.
18.11. Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance
inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 05
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(cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação do pregoeiro, ocorrerá
a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação
do certame.
18.12. O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no presente
edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores no intervalo
estabelecido no item “18.10.”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela
que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta.
18.12.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual
valor, respeitada a ordem de classificação.
18.13. O pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado
ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será
juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verificação.
18.14. O pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços propostos após
o término da fase competitiva e ao mesmo tempo, o(a) proponente de menor preço tem o dever
de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o
atendimento do objeto do pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço
ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
18.15. A não apresentação dos elementos referidos no item anterior ou a apresentação de
elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de
menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item “16.1”, salvo
rasuras que não comprometam partes essenciais.
18.16. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da documentação
de natureza declaratória na própria sessão.
18.17. Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser desencadeada
durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento e / ou
substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, ou
ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) indispensável(is). O
pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à análise das propostas, da
documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
18.18. Aberto o invólucro “documentação” em havendo restrição quanto a regularidade fiscal,
fica concedido um prazo de 02 (dois) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte,
para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e
aceita pelo pregoeiro.
18.19. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no item anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no presente edital, sendo facultado
à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
negociar, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso xxiii, da lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002.
18.20. Constatado o atendimento das exigências habilita tórias previstas no edital, o(a)
proponente será declarado(a) vencedor(a).
18.21. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências de habilitação,
o pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua
aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e
preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas
nos itens e subitens antecedentes.
18.22. Sendo a proposta aceitável, o pregoeiro verificará as condições de habilitação do(a)
proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo(a)
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proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado(a) vencedor(a),
observando-se igualmente as previsões estampadas nos itens e subitens antecedentes.
19. RECURSO ADMINISTRATIVO
19.1. Por ocasião do final da sessão, o(a)(s) proponente(s) que participou(aram) do pregão ou
que tenha(m) sido impedido(a)(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento
do pregão, o(a) proponente interessado(a) deverá manifestar-se imediata e motivadamente a
respeito, procedendo-se, inclusive, o registro da síntese das razões em ata, juntando memorial
no prazo de 3 (três) dias, a contar do dia subseqüente da realização do pregão.
19.3. Os(as) demais proponentes ficarão, desde logo, intimados(as) para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente.
19.4. Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto,
o pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado, à autoridade competente para decisão.
19.5. Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e
horários previstos no item “9.1.” deste edital.
19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
20. ADJUDICAÇÃO
20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte
do(a)(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao
pregoeiro adjudicar o(s) objeto(s) do certame ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as).
20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão
do(s) mesmo(s) a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s) do
certame ao(s)(às) proponente(s) vencedor(es)(as).
21. HOMOLOGAÇÃO
21.1. Compete à autoridade competente homologar o pregão.
21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação do(a)(s)
proponente(s) adjudicatário(a)(s) para assinar a Ata de Registro de Preços, respeitada a
validade de sua(s) proposta(s).
22. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO
22.1. O resultado final do pregão será publicado diário dos municípios.
23. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATAÇÃO
23.1. Os serviços objeto deste pregão serão registrados em ata de registro de preços e
contratados consoante as regras próprias do sistema. Não sendo assinada a ata de registro de
preços, poderá a administração convocar o outro proponente classificado, observada a ordem
da classificação, para assinar a ata de registro de preços nas mesmas condições de sua oferta, e
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e no art. 7º
da lei federal nº 10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório.
23.2. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura ata de
registro de preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da efetiva
convocação expedida pela comissão de licitações.
23.03. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de
comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.
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23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando
solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela
Administração. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser
formalizada no prazo previsto no item “23.2”.
23.7. A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou o(s) contrato(s) ou
aceitar/retirar o(s) instrumento(s) equivalente(s) dela decorrente(s), observado o prazo
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da(s)
proponente(s) adjudicatária(s), sujeitando-a(s) às sanções previstas no item 30 e subitens.
23.8. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos Detentores da Ata quantos
necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total
estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:
a)
O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados
no Diário dos municípios e disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
b)
Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a
ordem de classificação das empresas constantes na Ata.
23.9. Serão registrados os preços das propostas classificadas até 3º (terceiro) lugar.
24. REGIME DE EXECUÇÃO
24.1. O regime de execução dos serviços será na modalidade de preço global (artigo 6°, inciso
VIII, alínea “a” c.c. artigo 10, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei n° 8.666/93).
25. DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
25.1. Os serviços registrados serão recebidos nos termos, prazos e condições estabelecidas
nos artigos 73 a 76 da lei federal nº 8.666/93.
25.2. Ficará incumbido o servidor público designado pela secretaria de saúde como responsável
pela fiscalização dos serviços prestados pela detentora da ata.
25.3 o recebimento definitivo dos serviços registrados, ficará condicionado à expedição de
laudo ou atestado, ou ainda declaração de comprovação da efetiva execução dos serviços
registrados, expedido pelo gestor da ata de registro de preços.
25.4. O recebimento pela prefeitura, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a
detentora da ata da responsabilidade civil prevista no código civil brasileiro, no código de
defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas
condições fixadas na lei.
26. DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO CONTRATO
26.1. Constam da Minuta da Ata de Registro de Preços que compõe o anexo v, as condições
e forma de pagamento, as condições de recebimento dos serviços registrados, as sanções para
o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes, que faz parte integrante deste
edital.
27. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
27.1. Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da
Lei Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços
de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
28. DA DISPENSA DE GARANTIA
28.1. Não será exigida a prestação de garantia, para participação no presente pregão.
29. DAS SANÇÕES
29.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a prefeitura municipal de Esperantina pelo
prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a
pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da lei federal
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nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo das disposições contidas nos artigos 86 e 87
da lei federal nº 8.666/93, que não conflitem com aquele.
29.2. Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos dela
decorrentes (inclusive a retirada da(s) Nota(s) de Empenho), dentro do prazo estabelecido,
será aplicada multa correspondente a 20% do valor do instrumento de contrato ou do
documento equivalente.
29.3. Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a(o) adjudicatária(o) ficará
sujeita(o) às seguintes penalidades:
29.3.1. Advertência;
29.3.2. Pelo atraso injustificado na execução dos serviços registrados:
a) até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor de cada contratação, por dia
de atraso;
b) superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) sobre o valor de cada contratação,
por dia de atraso.
29.4. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do contrato dela
decorrente, multa de 20%, calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
29.5. As multas serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em caso de inexecução
total serão cobradas judicialmente.
29.6. A inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro de Preços,
ensejará a sua rescisão unilateral, com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo a
detentora da ata os direitos da Prefeitura.
29.7. Será propiciado ao licitante, antes da imposição das penalidades elencadas nos itens
precedentes, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
29.8. A aplicação das sanções estabelecidas neste edital são de competência exclusiva do
Senhora Prefeita Municipal.
30.0. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
30.1. O(A) DETENTOR(A) DA ATA terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado; e
d) tiver presentes razões de interesse público.
30.02.
O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, será formalizado por despacho do senhora Prefeita Municipal.
30.03. O

Detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

31.0. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
31.1. A(O) adjudicatária(o) obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25%(vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado de cada contrato ou outro instrumento hábil derivado da Ata
de Registro de Preços, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que
poderão reduzir o limite indicado, de acordo com o § 1º do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
32.0. DOS ANEXOS AO EDITAL
32.1 Seguem anexos ao presente Edital como parte integrante do mesmo:
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32.1.1 Termo de Referência;
32.1.2 Formulário Modelo de Proposta de Preços (ANEXO II);
32.1.3 Modelo de procuração para credenciamento (ANEXO III);
32.1.4 Modelo de Declaração de que a(o) proponente cumpre os requisitos de habilitação
(ANEXO IV);
32.1.5 Minuta de Ata de Registro de Preços (ANEXO V);
32.1.6 Modelo de Declaração do art. 7° da C.F. (ANEXO VI);
32.1.7 Modelo de Termo de Opção (ANEXO VII);
32.1.8 Minuta do Contrato (ANEXO VIII); e,
32.1.9 Recibo de Entrega do Edital (ANEXO IX).
33.
33.01.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
As normas disciplinadoras deste pregão serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento
do interesse público, e dos contratos delas decorrentes.
33.02. na contagem dos prazos estabelecidos neste pregão, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário. só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no órgão ou na entidade.
33.03. não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato ou fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local
estabelecidos neste edital, desde que não haja comunicação do pregoeiro em sentido contrário.
33.04. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por
razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba
direito a qualquer indenização.
33.05. o desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no
afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do pregão.
33.06. a(o)(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de
sua(s) proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese,
por esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do pregão.
33.07. a apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da(o) proponente,
das condições previstas neste edital e seus anexos, inclusive quanto a não obrigatoriedade da
promoção das contratações derivadas do sistema de registro de preços(srp).
33.08. a(o) proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos colacionados em qualquer fase do pregão.
33.09. a adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste pregão não implicará em direito à
contratação.
33.10. ao pregoeiro ou autoridade superior é facultada, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
da proposta.
33.11.
a diligência a que se refere o item anterior pode até mesmo implicar a apresentação de
amostra do objeto cotado, ou, a critério do pregoeiro, a verificação do objeto no local indicado
pela licitante.
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este edital e seus anexos, bem como a(s) proposta(s) da(o)(s) proponente(s)
adjudicatária(o)(s), farão parte integrante da ata de registro de preços, independentemente de
transcrição.
33.13. os casos omissos neste edital de pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com base
na legislação municipal e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios
gerais de direito.
33.12.

34. DO FORO
34.01. O Foro da Comarca de Esperantina, será o competente para dirimir as controvérsias
advindas do cumprimento da presente licitação.
Esperantina, 20 de março de 2017.

Aquiles Lima Nascimento
Presidente da CPL
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO.
O presente Termo de Referência objetiva especificar critérios para Contratação de empresa
especializada para confecção de prótese dentária para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Esperantina, com o objetivo de suprir as necessidades do
fornecimento/confecções de próteses totais e parciais, superiores e inferiores, que visa atender
a grande demanda por estes serviços na rede pública de saúde, para execução destes serviços
pela Secretaria Municipal de Saúde.
2 – JUSTIFICATIVA.
Com a contratação de um laboratório de próteses dentárias esta Secretaria visa além de
cumprir as exigências do Ministério da Saúde, atender a população de Esperantina usuária do
SUS que busca a reposição de dentes perdidos, visando restaurar e manter a forma, função,
aparência e saúde oral. O termo "prótese dentária" também é utilizado para se referir ao
artefato que se propõe a substituir a função original dos dentes perdidos ou ausentes. O
principal objetivo é a reabilitação bucal, em todas as suas funções: estética, fonética e
mastigação. Repor ou restaurar de forma indireta (por meio laboratorial) os dentes, através de
confecção de próteses fixas ou próteses removíveis. Projetos do Ministério da Saúde indica a
necessidade de ampliação da resolutividade das ações básicas em odontologia, buscando a
integralidade da assistência e suporte por uma rede especializada para garantir a confecção
de próteses dentárias. Neste sentido, a reabilitação de pessoas, parcial ou totalmente
edêntulos.

3 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
a) Todas as próteses deverão ser entregues acondicionadas em embalagens apropriadas, sem
violação, amassados, deterioração ou quaisquer outros fatores que possam comprometer o
uso ou a qualidade das mesmas, de acordo com as normas pertinentes em vigor no país.
b) Todos os custos de manutenção (fornecimento e substituição de peças com vícios, falhas
ou com defeitos) não serão de responsabilidade do comprador.
c) O Laboratório protético vencedor da licitação deverá ter sede no município de Esperantina,
tendo em vista a execução do serviço.
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d) A fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer tempo, exigir o exame
do ensaio em laboratório de qualquer material que se apresente duvidoso, bem como poderá
ser exigido um certificado de origem e qualidade, correndo sempre as despesas por conta da
Contratada.
e) A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que estiverem em desacordo com
as especificações deste edital e da proposta. É de responsabilidade da Contratada substituir
na execução dos serviços qualquer material impugnado no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, a partir do recebimento da impugnação.
f) Em havendo descontinuidade na produção ou fabricação dos materiais ofertados na
proposta, a Contratada deverá comunicar tal fato a Secretaria Municipal de Saúde,
acompanhando de declaração da empresa fornecedora ou do próprio fabricante, de que não
mais produz o objeto licitado, enviando amostra e documentos que se fizerem necessários do
produto que pretende fornecer em substituição aquele inicialmente ofertado, sem que o preço
seja superior ao constante de sua proposta, ficando a critério da Secretaria aceitá-lo ou não.
g) Se durante o fornecimento ocorrer problemas de desabastecimento ou similar, que possa
comprometer a perfeita execução deste edital, a Secretaria poderá a pedido da licitante
vencedora, autorizar a substituição do(s) produto(s) ou da(s) marca(s).
h) Fazem parte integrante do Contrato, independente de sua transcrição, as peças constantes
do Processo de Licitação.
i) A contratante se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto que
impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se, para tanto, na
relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela fiscalização que
poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual do serviço.

4 - ESPECIFICAÇÕES:
4.1. A moldagem deverá seguir as seguintes especificações:
a) Confecção da placa de resina para moldagem com liysanda;
b) Confecção da placa de resina para tomada de oclusão, dimensão vertical (vasar o gesso
após moldagem com liysanda);
c) Encaminhar o modelo com os dentes montados (laboratório deverá comprar para cada
modelo de acordo com o tamanho e cor).
4.2. Confecção de prótese total superior (PTS) ou inferior (PTI), compreendendo:
a) Placa acrílica;
b) Cera utilidade;
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c) Dentes nacionais com tripla prensagem;
d) Gengiva normal ou caracterizada;
e) Palato rosa ou incolor;
f) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças.
4.3. Confecção de próteses dentárias parciais removíveis superiores (PPRS) ou inferior
(PPRI), compreendendo:
a) Cera utilidade;
b) Dentes nacionais;
c) Gengiva normal;
d) Metal importado para estrutura;
e) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças.

5 - DAS OBRIGAÇÕES:
5.1. CONTRATANTE:
a)O laboratório deve se responsabilizar pela contratação de um cirurgião dentista habilitado
para supervisionar todos os procedimentos necessários.
b) Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, que será feito mediante a apresentação de
documentos hábeis para cobrança e após liberação da despesa pela Controladoria Geral do
Município. Prazo de pagamento não será superior a 30 dias, contado a partir da data final do
período de entrega do objeto (art. 40, inciso XIV da Lei 8.666/93).
5.2. CONTRATADA:
a) O Laboratório protético vencedor da licitação deverá ter sede no município de Esperantina.
b) Entregar as próteses de acordo com as especificações do Edital, sendo que os que estiverem
em desacordo com o exigido não serão aceitos;
c) O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade das próteses entregues, especialmente
para efeito de substituição IMEDIATA, no caso de não atendimento ao solicitado ou por
qualquer problema que seja detectado na falha da montagem das próteses;
d) Efetuar o transporte dos modelos para a confecção das próteses (PTS, PTI, PPRS e PPRI);
e) Efetuar o recolhimento diariamente, ou, sempre que solicitado pela Secretaria Municipal
de Saúde;
f) Quando se tratar de modelos de PTS e PTI, o retorno deverá ser no dia subseqüente ao
recolhimento;
g) Quando se tratar de modelos de PPRS e PPRI, o retorno deverá ser dois dias após ao
recolhimento;
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h) Prestar os serviços de confecções de próteses dentárias em laboratório próprio, não
podendo ser terceirizado o serviço;
i) Entregar juntamente com o faturamento, cópia do encaminhamento do paciente para
conferência;
j) Quando da necessidade de informações ou dúvidas referente a procedimentos a serem
realizados, o fornecedor deverá entrar em contato com os coordenadores de Saúde Bucal ou
profissionais da área de próteses nas respectivas unidades em que recolheu o material;
k) Fornecer as devida Notas Fiscais, nos termos da Lei;
l) Fica sob responsabilidade da Contratada qualquer problema que seja de texto do na falha
da montagem das próteses;
m) A licitante vencedora deverá entregar a prótese pronta em no máximo 30 (trinta) dias, a
contar da retirada da moldagem inicial. A critério exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde,
poderão ser tolerados atrasos na entrega da prótese, se ocorrerem motivos relevantes que os
justifiquem;
n) A licitante vencedora será responsável pela base de prova, montagem dos dentes,
ceroplastia, escultura, inclusão, prensagem com resina rósea e acabamento;
o) Todos os materiais necessários para montagem das próteses correrão às custas da
contratada;
p) Todo o transporte a ser executado em função da entrega será de única e total
responsabilidade da Detentora do Contrato, correndo por sua conta e risco da operação,
embalagens, carga e descarga;
q) A contratada se responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados ao
município e/ou terceiros.

6 - TRANSPORTE (buscas e entregas): Os produtos deverão ser recolhido e entregue na
Secretaria de Saúde, através de requisições / solicitações emitidas pelo coordenador do
Programa de Saúde Bucal.

7 - CRONOGRAMA DE ENTREGA: O objeto licitado será adquirido, mediante
solicitações.
8 – DO VALOR DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES
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O valor de referência tem como base os preços praticados no mercado da região do Município
de Esperantina – PI, Piripiri e Parnaíba - PI, conforme média de preços. Os produtos que
deverão ser adquiridos em respectivas quantidades foram estabelecidos de acordo com a
necessidade da Secretaria Municipal da Saúde, que também se encontra anexo ao supracitado
processo.

8.1 - Planilha de Quantitativos, especificações e estimativa de preços/ Ano.
ITEM
1
2
3
4
5

DISCRIMINAÇÃO
Prótese Total Maxilar, feitas com resina
acrílica caracterizada e dentes de tripla
prensagem
Prótese Total Mandibular, feitas com
resina acrílica caracterizada e dentes de
tripla prensagem
Prótese Parciais Removíveis Maxilar,
feitas com Cromo Cobalto, Resina Acrílica
caracterizada e dentes de tripla prensagens
Prótese Parciais Removíveis Mandibular,
feitas com Cromo Cobalto, Resina Acrílica
caracterizada e dentes de tripla prensagens
Próteses Coronárias / intra-radiculares
fixas/unidades

UNID.

QUANT.

V.
UNIT.

V.
TOTAL

UND.

400

219,00

87.600,00

UND.

400

219,00

87.600,00

UND.

400

244,67

97.866,67

UND.

400

244,67

97.866,67

UND.

400

172,67

69.066,67

VALOR TOTAL: 440.000,00
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ANEXO II
FORMULÁRIO DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DA EMPRESA: ...............................................................
ENDEREÇO: ...............................................................
CIDADE: ................ ESTADO: ..................... CNPJ N.: ....................................
Referente: Pregão Presencial n.º
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas,
Proposta relativa à Licitação em referência, destinada ao Registro de preço para futura
contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina, de acordo com a necessidade
da Secretaria, pelo período de 12(doze) meses (um ano), assumindo inteira responsabilidade
por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.
O valor total da presente proposta é de R$.....(..........), conforme Planilha de Preços que
faz parte integrante desta proposta.
Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados à partir da data de entrega da
proposta.
Atenciosamente.
_______________, ____ de __________ de ___
___________________________
(Assinatura do responsável)
ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob nº _____ e inscrição Estadual sob nº
___________, representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr.(a)
______________, portador(a) de Cédula de Identidade RG nº ____________ e CPF nº
___________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr.(a) __________,
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ____________ e CPF nº _______, a quem
confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante
______________ (indicação do órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO
PRESENCIAL nº ____/_____, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as
fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE
PREÇOS (Nº 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº 02) em nome da Outorgante
formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de
formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se
imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO,
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia __________.
Local e data
Assinatura
Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a
mesma deverá vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento,
onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir mandatário.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A(O) PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
À Prefeitura Municipal de Esperantina-PI
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref. Pregão Presencial N° ___/2017
Sr. Pregoeiro,
Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520 / 2002, a empresa
_____________ (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação
para o PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/___, cujo objeto é Registro de preço para futura
contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina, pelo período de 12(doze) meses
(um ano), conforme descrição constante do ANEXO I.
_______________, ___ de _______________ de _____
_______________________________
assinatura do representante legal
ANEXO V
DECLARAÇÃO
.................................., (nome da empresa) com sede na .............................., (endereço)
inscrita no CNPJ sob o n. ........................., vem através de seu representante legal infraassinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
artigo 7°, inciso XXXIII.
Em ...... de ..................de 20_____.
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
ANEXO VI
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
................................., (nome da empresa) com sede na ...................................., (endereço)
inscrita no CNPJ sob o nº ...................................., vem através de seu representante legal infraassinado, com fundamento no artigo 3º e seus parágrafos da Lei Complementar nº 123, de 15
de dezembro de 2006, manifestar a sua opção pelo tratamento diferenciado e favorecido,
estando apta a usufruir do tratamento ali previsto.
DECLARA ainda, ser:
Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
Empresa de pequeno porte e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos
do § 4º do artig o 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
Em ...... de ..................de 20___.
(assinatura do responsável pela proposta e carimbo da empresa)
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ANEXO VII
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2017 – SRP
Aos _____ dias do mês de _____ de 2017, a Prefeitura Municipal de Esperantina - PI,
localizada na Rua Vereador Ramos, 746, Centro, fone (0xx86)3383-1538, nos termos da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº
045/2013 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, e, das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão para Registro
de Preços nº 009/2017, consoante consta do Processo nº xxx/2017, RESOLVE registrar preços
de gêneros alimentícios perecíveis para prefeitura municipal e suas secretarias, conforme
especificação constante no termo de referência (anexo I), observada as cláusulas e condições
abaixo estabelecidas, a especificação, o preço, os quantitativos e o fornecedor classificado na
licitação supracitada, constituindo-se esta Ata em documento vinculativo e obrigacional ás
partes, á luz da legislação que rege a matéria.
I-OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – A presente Ata tem por objeto o
Registro de preço para futura contratação de empresa especializada para confecção de prótese
dentária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina,
conforme Termo de Referência e anexos que integram o Edital do PREGÃO PRESENCIAL
nº 020/2017, bem como a proposta da detentora da ata, independentemente de transcrição.
Parágrafo primeiro: O detalhamento e especificação dos serviços contratados estão elencados
no anexo I do Edital (Termo de Referência), que integram este instrumento.
Parágrafo segundo: A detentora da ata declara expressamente, sob as penas da Lei que está
tecnicamente, economicamente e financeiramente apta a executar os serviços objeto desta ata
de registro de preços.
Parágrafo terceiro: A detentora da ata deverá executar os serviços objeto da presente ata,
mediante solicitação do servidor público designado através de Portaria do Chefe do
Executivo, como gestor da ata ou contrato dela decorrente, a qual será através das respectivas
“ordens de serviços”.
Parágrafo quarto: Ficará a cargo da detentora da ata o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e ferramentas usadas na fase laboratorial.
Parágrafo quinto: A entrega dos serviços (próteses dentárias) deverá ocorrer no prazo
máximo de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.
II-DA VALIDADE DA ATA E VIGÊNCIA DO CONTRATO - O prazo de validade da
presente Ata de Registro de Preços é de 01(um) ano a contar de sua assinatura.
III-DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA
RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS – O(s) preço(s) registrado(s), as especificações dos
serviços e o(s) quantitativo(s), são aqueles constantes do Anexo I desta Ata.
Parágrafo primeiro: Vigorarão durante todo o período de vigência da ata de registro de preços
ou do contrato dela decorrente, inclusive no caso de prorrogação de vigência, o(s) preço(s)
ofertado(s) pela detentora da ata no certame licitatório do qual decorreu este instrumento, e
constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração devida pelas despesas
decorrentes para a execução dos serviços relacionados no Termo de Referência.
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Parágrafo segundo: A PREFEITURA realizará o pagamento dos serviços (próteses
dentárias), de acordo com as quantidades executadas em até 30(trinta) dias corridos, contados
da data de apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), se de acordo com o solicitado e em
conformidade com a Ata.
Parágrafo terceiro: Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços,
nos termos da Lei e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de
que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo quarto: A Nota Fiscal que se refere o parágrafo acima, deverá ser entregue na
Secretaria de Fazenda da PREFEITURA, para que sejam providenciados os documentos
necessários para o devido pagamento na data aprazada.
Parágrafo quinto: A detentora da ata deverá efetuar a cobrança diretamente na prefeitura,
sendo vedada à cobrança por meio de rede bancária ou com terceiros.
parágrafo sexto: A prefeitura poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a qualquer
título lhes sejam devidas pela detentora da ata, por força deste Contrato.
Parágrafo sétimo: No ato do pagamento de cada parcela, poderá ser retido pela prefeitura os
valores relativos à eventuais contribuições devidas ao INSS, no percentual de xx% (xxx) ou
daquele previsto na legislação federal vigente na época do pagamento do valor da parcela, o
qual será recolhido posteriormente em favor do INSS pela Prefeitura, em guia própria, na
forma de lei. Idêntico procedimento de retenção será adotado no caso de eventuais incidências
do IRRF e/ou ISS sobre as parcelas devidas a detentora da ata, sendo que a retenção também
será efetuada no ato de pagamento.
Parágrafo oitavo: Além do pagamento do preço convencionado, nenhuma obrigação
acessória terá a prefeitura durante o cumprimento do objeto do presente contrato.
Parágrafo nono: Entre a data do adimplemento dos serviços contratados e a data da efetiva
quitação, não estará sujeita a prefeitura ao pagamento de quaisquer valores a título de correção
ou atualização monetária.
Parágrafo décimo: Não haverá incidência de compensações financeiras(juros) ou
penalizações(multas ou juros de mora) em caso de eventual atraso no pagamento.
IV-DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O objeto
desta ata de registro de preços será recebido nos termos, prazos e condições estabelecidas nos
artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro: A execução dos serviços será fiscalizada pelo servidor público
designado através de portaria do chefe do executivo, como gestor da ata ou contrato dela
decorrente.
Parágrafo segundo: A fiscalização por parte da prefeitura não eximirá a detentora da ata das
responsabilidades legais e/ou contratuais.
Parágrafo terceiro: O recebimento definitivo do objeto registrado, ficará condicionado a
expedição de laudo ou atestado, ou ainda declaração de comprovação da efetiva execução dos
serviços contratados, expedido pelo gestor da ata ou contrato dela decorrente.
Parágrafo quarto: O recebimento pela prefeitura, provisório ou definitivo do objeto, não
exclui ou isenta a detentora da ata da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro,
no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo
e nas condições fixadas na lei.
V-DAS OBRIGAÇÕES - São obrigações da detentora da ata, aquelas previstas no Termo de
Referência (Anexo I do edital), as quais passam a ser parte integrante da presente cláusula
independentemente de transcrição, como também as que seguem mais adiante relacionadas:
Parágrafo primeiro: - Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja civil
ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de
todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições outras quaisquer, sejam de
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caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer sejam de
competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados,
todos e quaisquer comprovante de pagamento e quitação.
Parágrafo segundo: Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do
art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da
detentora da ata intentarem reclamações trabalhistas contra a prefeitura, não respondendo o
município de Esperantina, em hipótese alguma, subsidiária ou solidariamente, por qualquer
verba trabalhista.
Parágrafo terceiro: - Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas
seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente ajuste.
Parágrafo quarto: - Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
Parágrafo quinto: - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
Parágrafo sexta: - A manter, durante toda a execução do serviço em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas.
São obrigações da PREFEITURA:
Parágrafo sétimo: - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula "3ª" deste
instrumento particular.
VI DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - A detentora da ata
terá seu registro cancelado quando:
a)
descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b)
não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente ou não assinar o
contrato, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
d)
tiver presentes razões de interesse público;
e)
for decretada sua falência ou ocorrer à instauração de insolvência civil;
f)
ocorrer à dissolução da sociedade;
g)
ocorrer alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução da ata de registro de preços; e,
h) sem justa causa e prévia comunicação a prefeitura, paralisar a prestação dos serviços.
Parágrafo primeiro: O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do senhora Prefeita Municipal.
Parágrafo segundo: O cancelamento do registro poderá ainda ocorrer em caso de atraso
superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela prefeitura, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ficando assegurado a DETENTORA
DA ATA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação, caso em que sua decisão deverá ser comunicada por escrito a prefeitura.
Parágrafo terceiro: A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
VII-DAS SANÇÕES - Pelo descumprimento das condições estabelecidas no presente
instrumento, a detentora da ata ficará sujeita às seguintes penalidades:
I)
Advertência;
II)
Pelo atraso injustificado na execução dos serviços registrado(s):
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até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor de cada contratação, por
dia de atraso;
b)
superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) sobre o valor de cada contratação,
por dia de atraso.
III) Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços ou do contrato dela
decorrente, multa de 20%, calculada sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
ou multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim.
Parágrafo primeiro: As multas serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em caso de
inexecução total serão cobradas judicialmente.
Parágrafo segundo: A inexecução total ou parcial do contrato decorrente da Ata de Registro
de Preços, ensejará a sua rescisão unilateral, com as conseqüências previstas em lei,
reconhecendo a detentora da ata os direitos da prefeitura.
Parágrafo terceiro: As multas, moratória e rescisória que serão cobradas cumulativamente,
serão descontadas dos pagamentos ou, em caso de inexecução total serão cobradas
judicialmente.
Parágrafo quarto: A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação das
demais penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente instrumento, às quais,
desde já, sujeita-se a detentora da ata, como a cobrança de perdas e danos que a prefeitura
venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total da ata.
Parágrafo quinto: Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que
o objeto deveria ter sido executado. O recebimento provisório do objeto suspende a mora,
voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua rejeição à
detentora da ata, valendo os dias já corridos.
Parágrafo sexto: Ficará a detentora da ata impedida de licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, caso ela venha praticar qualquer
dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo
das disposições contidas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, que não conflitem com
aquele.
Parágrafo sétimo: Será propiciado a detentora da ata, antes da imposição das penalidades
elencadas nesta cláusula, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo oitavo: A aplicação das sanções estabelecidas neste instrumento são de
competência exclusiva da Senhora Prefeita Municipal.
Parágrafo nono: Penalidades a que se sujeita a prefeitura:
I) Sujeita-se, a prefeitura as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.
VII-DOS RECURSOS – As despesas decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços
correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
Unidade Orçamentária: 0211
Programa: 11
Projeto Atividade: 2188
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: FUS e RECURSOS PROPRIOS.
IX-FUNDAMENTO LEGAL - Processo de Licitação – Modalidade Pregão Presencial nº
_____/20____ de ______________de 20___, devidamente homologada, Lei Federal nº
8.666/93 e as alterações promovidas pelas Leis nº 8.883/94, 9.648/98 e Lei Federal nº
10.520/02, bem como demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
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X-VINCULAÇÃO – A presente Ata de registro de preços está vinculado ao pregão presencial
nº _____/20___ de ______________de 20___ e à proposta da detentora da ata, fazendo parte
integrante deste instrumento, como se transcrito estivessem literalmente.
XI-REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços será na modalidade de
TAREFA (artigo 6º, inciso VIII, alínea “a” e artigo 10, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei nº
8.666/93).
XII-DO FORO – Elegem as partes, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que
sejam, o foro da Comarca de Esperantina, como o competente para dirimir as questões
suscitadas da interpretação deste instrumento, do Edital ou da Proposta da detentora da ata.
XIII-DA PUBLICAÇÃO – Caberá a prefeitura providenciar, por sua conta, a publicação do
extrato da presente ata de registro de preços, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
XIV-DO VALOR DA ATA DE REGISTRO - Para atender unicamente aos termos da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o valor global desta ata em R$________________-(_____________________).
XV-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS – Caberá a Comissão de Licitações, promover ampla
pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado.
Parágrafo primeiro: Constitui obrigação da detentora da ata, informar, no prazo máximo de
5 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da prestação dos serviços para outro órgão
da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha manifestar o
interesse em utilizar o presente ajuste.
Parágrafo segundo: Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura do termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
Parágrafo terceiro: A prefeitura não se obriga a utilizar a presente Ata de Registro de Preços,
se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos
praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições.
Parágrafo quarto: A existência de preços registrados não obriga a prefeitura a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado a detentora da ata a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
Parágrafo quinto: A DETENTORA DA ATA obriga-se a manter, durante toda a execução
da Ata em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

Esperantina-PI, ___ de _____________de 2017.
Contratante:
Prefeita Municipal - PI
Gerenciador do SRP
Contratado(s):
___________________________________
Vencedor
Classificados:
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ANEXO VIII
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° xxxx/2017
MINUTA DE CONTRATO N° ____/2017
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE
PRÓTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE ESPERANTINA E A EMPRESA
...................., NOS TERMOS QUE SEGUEM, EM
CONSONANCIA COM AS LEIS 8.666/93 E
10.520/02.
O MUNICÍPIO DE ESPERANTINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
na Rua Vereador Ramos, 746, Centro, CNPJ sob o n.º ........, com sede na ............., neste
representada pela ...................., residente e domiciliada nesta cidade, na rua ....................,
........., bairro ..............., Esperantina-Pi, inscrita no RG nº ....................SSP/PI e CPF
......................., e a empresa.............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ, sob nº ................................., com sede na cidade de ..................., à rua .....................nº
........, bairro ..............., CEP nº................, telefone ....................., doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu sócio gerente ......................., CPF nº
........................., RG nº ....................SSP-....., residente e domiciliado na cidade de ..................,
resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviço de confecção de
prótese dentária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina,
fica justo e contratado, perante as duas testemunhas, abaixo assinadas e nomeadas, o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA -OBJETO DO CONTRATO – Constitui objeto do presente
contrato a contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Esperantina, conforme Termo
Referência que integram o Edital do Pregão Presencial nº ____/20______, bem como a
proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.
Parágrafo primeiro: O detalhamento e a especificação dos serviços contratados, bem como
as demais obrigações da CONTRATADA, estão elencados no ANEXO I do Edital – Termo
Referência, que integra este contrato e nas demais cláusulas do presente instrumento.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA deverá executar os serviços mediante solicitação do
servidor público designado através de Portaria do Chefe do Executivo, como gestor do
contrato.
Parágrafo terceiro: A CONTRATADA declara expressamente, sob as penas da Lei que está
tecnicamente, economicamente e financeiramente apta à execução dos serviços objeto deste
contrato.
Parágrafo quarto: Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e ferramentas usadas na fase laboratorial.
Parágrafo quinto: A entrega dos serviços (próteses dentárias) deverá ocorrer no prazo máximo
de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.
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CLÁUSULA SEGUNDA -DOS PREÇOS, DA CONDIÇÃO E FORMA DE
PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS - Pagará, a PREFEITURA, à
CONTRATADA, pelo objeto relacionado na Cláusula 1ª, o valor total de R$
__________(_______________), conforme as quantidades e preços unitários constantes do
ANEXO I deste instrumento particular.
Parágrafo primeiro: Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do
objeto, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive
previdenciários e trabalhistas, que possam vir agravá-los, sendo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA a quitação destes.
Parágrafo segundo: A PREFEITURA realizará o pagamento do objeto de acordo com as
quantidades de próteses dentárias confeccionadas e entregues no prazo de até 30(trinta) dias
corridos, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, se de acordo com o solicitado
e em conformidade com o Contrato.
Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal que se refere o parágrafo acima, deverá ser entregue na
Secretaria de Fazenda da PREFEITURA, para que sejam providenciados os documentos
necessários para o devido pagamento na data aprazada contratualmente.
Parágrafo quarto: A CONTRATADA deverá efetuar a cobrança diretamente na
PREFEITURA, sendo vedada à cobrança por meio de rede bancária ou com terceiros.
Parágrafo quinto: A PREFEITURA poderá descontar dos pagamentos importâncias que, a
qualquer título lhes sejam devidas pela CONTRATADA, por força deste Contrato.
Parágrafo sexto: No ato do pagamento de cada parcela, poderá ser retido pela PREFEITURA
os valores relativos à eventuais contribuições devidas ao INSS, no percentual de XX% (XXX)
ou daquele previsto na legislação federal vigente na época do pagamento do valor da parcela, o
qual será recolhido posteriormente em favor do INSS pela Prefeitura, em guia própria, na forma
de lei. Idêntico procedimento de retenção será adotado no caso de eventuais incidências do
IRRF e/ou ISS sobre as parcelas devidas a CONTRATADA, sendo que a retenção também será
efetuada no ato de pagamento.
Parágrafo sétimo: Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços,
nos termos da Lei Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a
recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "a", da Lei Federal n.º 8.666/93 e
ulteriores alterações.
Parágrafo oitavo: Além do pagamento do preço convencionado, nenhuma obrigação
acessória terá a PREFEITURA durante o cumprimento do objeto do presente contrato.
Parágrafo nono: Entre a data do adimplemento de cada parcela dos serviços contratados e a
data da efetiva quitação, não estará sujeita a PREFEITURA ao pagamento de quaisquer valores
a título de correção ou atualização monetária.
Parágrafo décimo: Não haverá incidência de compensações financeiras(juros) ou
penalizações (multas ou juros de mora) em caso de eventual atraso no pagamento das parcelas.
CLÁUSULA TERCEIRA -DOS RECURSOS - As despesas decorrentes da execução deste
contrato correrão por conta do seguinte crédito orçamentário:
Unidade Orçamentária: 0211
Programa: 11
Projeto Atividade: 2188
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recurso: FMS e RECURSOS PROPRIOS.
CLÁUSULA QUARTA -DA VIGÊNCIA - O contrato terá vigência até 31/12/2017.
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Parágrafo único: O objeto deste contrato, não poderá ser cedido, transferido ou caucionado,
sem prévio e expressa autorização da prefeitura, sob pena de nulidade do ato e da sua rescisão
"pleno jure".
CLÁUSULA QUINTA -REGIME DE EXECUÇÃO – O regime de execução dos serviços
será na modalidade de PREÇO GLOBAL.
CLÁUSULA SEXTA -FUNDAMENTO LEGAL – Processo de Licitação – Pregão
Presencial nº ____/20____ de _____________de 20____, devidamente homologada e Lei
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações, bem como demais Legislação de Direito
Administrativo aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA SÉTIMA -OBRIGAÇÕES - São obrigações da CONTRATADA, aquelas
previstas no Termo de Referência (Anexo I do Edital), as quais passam a ser parte integrante
da presente cláusula independentemente de transcrição, como também:
Parágrafo Primeiro - Responsabilizar-se por todas as despesas com o seu pessoal, seja civil
ou trabalhista, bem as decorrentes do trabalho e do respectivo contrato de trabalho, além de
todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições outras quaisquer, sejam de
caráter trabalhista, previdenciário, acidentário, comercial, social ou outras, quer sejam de
competência fazendária ou não, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e
equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados,
todos e quaisquer comprovante de pagamento e quitação.
Parágrafo Segundo - Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do
art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a PREFEITURA.
Parágrafo Terceiro - Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas
seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
Parágrafo Quarto - Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e
idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
Parágrafo Quinto - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
Parágrafo Sexto - A manter, durante toda a execução dos serviços em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas.
SÃO OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:
Parágrafo Sétimo - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na cláusula "2ª" deste
instrumento particular.
CLÁUSULA OITAVA RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA ficará civilmente
responsável pelas obrigações oriundas de ilícitos praticados por si, seu pessoal ou seu
preposto, devendo ressarcir todos os danos causados ao Município de DOURADO, à pessoas
e bens de terceiros, por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, por sua ação
ou omissão.
CLÁUSULA NONA - A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito
da PREFEITURA, nos casos enumerados a seguir:
a)
O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b)
O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c)
A lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a
PREFEITURA a comprovar a falta de interesse da CONTRATADA;
d)
O atraso injustificado no início dos serviços;
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A cessão, transferência, ou caucionamento do objeto do presente contrato, sem prévia e
expressa autorização da PREFEITURA;
f)
O desatendimento das determinações regulares do agente designado para acompanhar e
fiscalizar a sua execução;
g)
O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
h)
A decretação de falência, insolvência ou a dissolução da sociedade contratada;
i)
A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
j)
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa do órgão CONTRATANTE
(PREFEITURA) e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
k)
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato;
l) A inexecução total ou parcial do objeto do presente contrato, com as conseqüências previstas
em lei, reconhecendo a empresa CONTRATADA os direitos do Município de DOURADO;
Parágrafo Primeiro - A rescisão contratual poderá ser amigável, por acordo entre as partes,
mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no
processo administrativo, desde que haja conveniência para a PREFEITURA.
Parágrafo Segundo - A rescisão contratual poderá ser também judicialmente requerida, nos
termos da lei.
Parágrafo Terceiro - No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela PREFEITURA decorridos de serviços ou parcelas destes já executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, fica assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação caso em que, sua decisão deverá ser comunicada por escrito a
PREFEITURA.
CLÁUSULA DÉCIMA -VINCULAÇÃO - O presente contrato administrativo está vinculado
ao Pregão Presencial nº _____/20___ de ______________de 20___ e à proposta da
CONTRATADA, fazendo parte integrante deste Contrato, como se transcrito estivessem
literalmente.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO
PROVISÓRIO E DEFINITIVO – O objeto deste contrato será recebido nos termos, prazos
e condições estabelecidas nos artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
Parágrafo primeiro: Fica incumbido o servidor público designado pelo Departamento de
Saúde, como gestor do contrato, pela fiscalização dos serviços prestados pela
CONTRATADA.
Parágrafo segundo: O recebimento definitivo do objeto ora contratado, fica condicionado a
expedição de laudo ou atestado, ou ainda declaração de comprovação da efetiva execução dos
serviços contratados, expedido pelo gestor do contrato.
Parágrafo terceiro: O recebimento pela PREFEITURA, provisório ou definitivo do objeto,
não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil
Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará
pelo prazo e nas condições fixadas na lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES – A
CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, os serviços objeto do presente contrato, nos quais forem verificadas
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imperfeições, vícios, negligências ou imperícias resultantes da execução dos trabalhos, a
critério do gestor, que lhe assinará prazo compatível para a adoção das providências.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o Foro da Comarca de Esperantina, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente ajuste, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA PUBLICAÇÃO - Caberá a PREFEITURA
providenciar, por sua conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DAS PENALIDADES - Pelo descumprimento das
condições estabelecidas no presente instrumento, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes
penalidades:
I)
Advertência;
II)
Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços objeto da licitação:
a)até 30(trinta) dias, multa de 1%(um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso;
b)superior a 30(trinta) dias, multa de 2%(dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso;
III) Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 20%, calculada sobre o valor total
ou parcial da obrigação não cumprida, ou multa correspondente à diferença de preço
decorrente de nova licitação para o mesmo fim;
Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial do objeto contratado, também ensejará a
rescisão unilateral do contrato, com as conseqüências previstas em lei, reconhecendo a empresa
contratada os direitos da Prefeitura.
Parágrafo segundo: O descumprimento pela CONTRATADA do objeto contratado acarretará
também as sanções previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das multas e
demais conseqüências acima estabelecidas.
Parágrafo terceiro: No caso de rescisão contratual em favor da PREFEITURA e de pleno
direito, a CONTRATADA, cumulativamente com a multa moratória, fica obrigada ao
pagamento da multa rescisória em qualquer hipótese no valor de 20% (vinte por cento),
calculado sobre o valor remanescente do Contrato, devidamente corrigido.
Parágrafo quarto: As multas, moratória e rescisória que serão cobradas cumulativamente,
serão descontadas dos pagamentos contratuais ou, em caso de inexecução total serão cobradas
judicialmente.
Parágrafo quinto: A aplicação das multas moratória e rescisória, não impede a aplicação das
demais penalidades previstas na legislação que regulamenta o presente Instrumento, às quais,
desde já, sujeita-se a CONTRATADA, como a cobrança de perdas e danos que a
PREFEITURA venha a sofrer em face da inexecução parcial ou total do Contrato.
Parágrafo sexto: Para todos os fins de direito, a multa moratória incidirá a partir da data que
o objeto deveria ter sido entregue. O recebimento provisório do objeto suspende a mora,
voltando, entretanto, a incidir a mesma, a partir da data da comunicação de sua rejeição à
CONTRATADA, valendo os dias já corridos.
Parágrafo sétimo: A rescisão acarretará as conseqüências previstas no artigo 80 da Lei Federal
n.º 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções legais e contratuais.
Parágrafo oitavo: A inexecução total ou parcial do contrato, importará também na suspensão
do direito da CONTRATADA de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPERANTINA, pelo prazo desde já fixado em 06 (seis) meses, contados da aplicação de tal
medida punitiva.
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Parágrafo nono: Será propiciado à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades
elencadas nos itens precedentes, o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Parágrafo décimo: Penalidades a que se sujeita a PREFEITURA:
I)Sujeita-se, a PREFEITURA as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO - Para atender
unicamente aos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, fica estabelecido o valor global
deste Contrato em R$-________________-(_____________________).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO - Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força deste
Contrato, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da PREFEITURA,
com relação ao pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução do presente
instrumento, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única responsável como
empregadora todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da
legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigandose assim a CONTRATADA ao cumprimento das disposições legais, quer quanto à
remuneração de seus empregados, como dos demais encargos de qualquer natureza.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - A
CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o parágrafo
primeiro do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA -DISPOSIÇÕES FINAIS - Para todos os fins de direito,
prevalecerão as cláusulas expressamente previstas neste Contrato, sobre as previsões inseridas
no Edital da PREFEITURA ou na Proposta da CONTRATADA, tendo-se este como resultado
da negociação havida entre as partes e do acordo firmado pelas mesmas.
Parágrafo primeiro: Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela aplicação de
normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Parágrafo segundo: A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente todas as condições e
cláusulas constantes, sendo admitidas a sua fusão, cisão ou incorporação, desde que a execução
do Contrato não seja prejudicada e sejam mantidas as condições de habilitação.
E, por estarem assim, justos e acertados entre si, assinarem as partes o presente contrato em 02
(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, que também o assinam, a fim de que
produza os efeitos legais.
Esperantina, _______ de ______________ de 2017.
_______________________________________
CONTRATANTE
_______________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1________________________________
CPF_______________________

2________________________________
CPF_____________________
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