ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Rua Vereador Ramos, 746 – Centro
CEP: 64.180-00 Esperantina-PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
OBJETO – O objeto da presente licitação é Registro de preço para futura Contratação de empresa
especializada em assessoria de comunicação no município de Esperantina e demais órgão da
administração município, 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 014/2018
cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pela
Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às 09h00minh do dia 25/04/2018 na sala de
reuniões da CPL, situada à Rua Vereador Ramos, 746, Centro, Esperantina - PI.

Esperantina (PI), ________ de _________________ de 2018.

__________________________________________
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.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018
O MUNICIPIO DE ESPERANTINA – PI, por meio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados
pela portaria nº 02 de 03/01/2018, de acordo e obediência a Lei Nº. 10.520 de 17 de julho de 2002
e subsidiariamente à Lei Nº. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08
de agosto de 2000 que regulamenta o Pregão Presencial, e Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006, que Institui o Estatuto Nacional da ME e EPP e a Lei Complementar nº
147/2014 e o Decreto nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 045 de
24/10/2013, 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: Registro de preço para futura Contratação de empresa especializada em assessoria
de comunicação no município de Esperantina e demais órgão da administração município, na
forma abaixo:
DATA E LOCAL DA SESSÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP do tipo Menor Preço Global.
LOCAL: Sala de Licitações, na Prefeitura de Esperantina - Piauí.
DATA: 25/04/2018
HORÁRIO: 09:00 horas
INFORMAÇÕES: Rua Vereador Ramos, 746, Centro – Esperantina – PI – Fone: (0xx86)33831538.
RETIRADA DO EDITAL
A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados:
1.
Na sede da Prefeitura Municipal de Esperantina – PI, na Rua Vereador Ramos, nº 746,
Centro, de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 13h00min
2 - O presente edital está vinculado ao Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23/01/2013 com
alterações posteriores, e, diante disso está sujeito à autorizar a adesão por outros órgãos ou
entidades Municipais, Estaduais ou Distritais, à Ata de Registro de Preços a ser firmada, devendo
obedecer o que determina o Art. 22, parágrafos 1º/ao 9º do Decreto Federal acima mencionado.
2.1 - Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, artigo nº 48,
inciso I:
2 - DO OBJETO E DA SESSÃO PÚBLICA
2.1 - O presente PREGÃO PRESENCIAL tem por OBJETO: Registro de Preços para futura e
eventual Contratação de empresa especializada em assessoria de comunicação no município de
Esperantina e demais órgão da administração município, Conforme Anexo I – Termo De
Referência.
2.3 - Todas as informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizados em site,
razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo obrigatoriamente até a data prevista
para abertura da sessão.
2.4 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça
a realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente
prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova convocação.
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2.5 - No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinente este Pregão, com
respeito ao:
a.
Credenciamento dos representantes legais dos licitantes interessados em participar deste
Pregão;
b.
Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e
“Documentação de Habilitação”;
c.
Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas;
d.
Divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados;
e.
Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
f.
Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” do licitante detentor do menor preço
e exame da habilitação e verificação da situação dos licitantes perante as exigências contidas neste
Edital;
g.
Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.
2.6 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial na mesma
data de abertura, e em face de decisão do pregoeiro, deverá ser determinada a continuidade das
atividades em dia subsequente ou em outra data designada pelo pregoeiro;
3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
3.1 - Conforme previsto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da data fixada
para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências
ou impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o
qual deverá ser protocolado no Protocolo Geral do Município na Rua Vereador Ramos nº 765,
Centro, Esperantina – PI, em dias úteis no horário das das 08h30min às 13h30min.
3.1.1. Serão aceitas petições encaminhadas por e-mail cplesperantina.pi@outlook.com, ou
pessoalmente na sala de licitações.
3.1.2 - As petições deverão estar instruídas com a razão social, endereço, assinatura, telefone para
contato e ainda, número do processo e do Pregão ao qual se referem.
3.2
- Os esclarecimentos
poderão ser solicitados através do e-mail
cplesperantina.pi@outlook.com, dentro do prazo estipulado no item acima.
3.3 - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24h (vinte e quatro) horas.
3.4 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002 e
legislação vigente.
3.5 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
3.6 - Acolhido a petição contra o ato convocatório, será designado nova data para a realização do
certame.
4 - DA PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do certame todas as empresas interessadas que comprovarem através de
documentação que a atividade da empresa é pertinente ao objeto desta licitação e que atenderem
a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
4.1.1 – De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual
de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de
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janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões
e seiscentos mil reais).
4.2 - A participação nesta licitação significa:
a - Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital, conhecem e concordam
plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; b - Conhecem a legislação desta
modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente a regulam;
c - Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma presencial;
d- Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus
itens, das condições de Prestação de Serviço ou participação ou questionamento quanto ao seu
conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o edital, e
demais documentos anexos.
4.3 - SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:
a
- Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com suspensão
por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o caso, pelo
Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
b
- Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil;
c
- Impedidas de licitar e contratar com a Administração e quaisquer de seus órgãos
descentralizados;
d
- Reunidas em consórcio;
e
- Sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições;
f
- Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações;
g
- Que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a
PME/PI, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico;
h
- Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente.
5 - DO REGISTRO DE PREÇOS
5.1 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras.
5.2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – documento vinculativo, obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas.
5.3 - Após a homologação da presente licitação, será assinada a ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS entre as partes, conforme Anexo XI, com prazo de validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicação da respectiva ata.
5.4 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados
trimestralmente na imprensa oficial.
5.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
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sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de Prestação de Serviço em igualdade
de condições.
5.6 - A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
5.7 - ÓRGÃO PARTICIPANTE é a(s) Secretaria(s) que participa(m) dos procedimentos iniciais
do SRP e integra(m) a Ata de Registro de Preços.
5.8 - ÓRGÃO GERENCIADOR é o Órgão da Administração responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro
de Preços.
6 - DO CREDENCIAMENTO
6.1 - O credenciamento é condição obrigatória para a participação dos licitantes na etapa de
apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos pertinentes ao presente
procedimento licitatórios (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/2002 e artigo 11,inciso IV do
Decreto nº 3.555/2000).
6.2 - Para o credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes I e II os seguintes
documentos:
6.2.1 – POR SÓCIO OU EMPRESÁRIO:
a – Cópia autenticada do Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro
comercial, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b – Cópia autenticada do RG e CPF do sócio ou empresário;
6.2.1.1 - Deverá apresentar o documento de constituição da empresa e as alterações posteriores
quando houver, exceto se a última alteração for consolidada.
6.2.1.2 - Quando os documentos supracitados forem apresentados no credenciamento, não há
necessidade de apresentar novamente no envelope de documentação;
6.2.2 - POR PROCURADOR:
a
- Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos
para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame.
b
- Cópia autenticada do RG e CPF do representante;
2.2.2.1 - Poderá ser usado alternativamente o Termo de Credenciamento conforme modelo no
Anexo VII ao Edital.
2.2.2.2 - A Procuração ou Termo de Credenciamento deverá ser apresentado com firma
reconhecida em cartório.
6.2.3 – DECLARAÇÕES:
a
- DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO de acordo com modelo no Anexo V ou de acordo com modelo no Anexo VI do
Edital, neste caso somente para as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura
estiverem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal.
b
- DECLARAÇÃODE RENUNCIA. Modelo Anexo XIII;
6.2.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar optar pela fruição dos benefícios
estabelecidos na Lei Complementar Federal n.º 123/2006 deverá apresentar:
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a - DECLARAÇÃO ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL E CONTADOR
RESPONSÁVEL DA EMPRESA sob as penas da Lei, indicando se a empresa participante se
enquadra como ME ou EPP (ANEXO VIII);
b – Apresentar juntamente com a Declaração, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial
do respectivo Estado com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, ou documento
substitutivo idôneo emitido por entidade/órgão público idôneo capaz de comprovar de que está
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
6.3 - O descumprimento das exigências do item 6.2.4, alíena “a”, significa renúncia expressa e
consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicável
ao presente certame.
6.4 - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências
legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.
6.5 - A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do representante
presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá a empresa de
participar dos lances verbais, ficando registrado o preço constante na proposta escrita.
6.6 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
6.7 - A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata
exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
7 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
7.1 - Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão
pública do Pregão, com tolerância máxima de 15 (quinze) minutos.
7.2 - A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos
autos do processo em epígrafe.
7.3 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados,
separadamente em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI.
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORARIO DA ABERTURA
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - PI.
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2018
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORARIO DA ABERTURA
8 – DO ENVELOPE I - “PROPOSTA DE PREÇOS”
8.1 – As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexo,
que dele fazem parte integrante.
8.2 - A proposta deverá ser elaborada através do arquivo MEDIADOR fornecido pelo Município
de Esperantina, preferencialmente em papel timbrado da empresa, se possível, impressa, sem

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CNPJ: 06.554.174/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador juntando-se a procuração (quando não apresentada no
credenciamento).
8.3 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a - Preço unitário quando couber e preço total, expressos em moeda corrente nacional com até
duas casas decimais;
b - Preço global, expressos em moeda corrente nacional;
c - Especificação completa do produto/serviço cotado, de acordo com as características
apresentadas no Termo de Referência;
d - Prazo de entrega estabelecido no Termo de Referência;
8.4- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação por parte do proponente das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
8.5 – Não Será admitida cotação superior à quantidade estimada prevista neste Edital.
8.6 - É permitido aos licitantes cotarem um, alguns ou todos os itens deste edital.
8.7 - A Proposta Comercial apresentada em desacordo com este Edital ou o preenchimento
incorreto dos itens necessários para o julgamento implicará na sua desclassificação.
8.8 - Para a formalização da proposta de preços, a licitante DEVERÁ preencher sua proposta
diretamente ou apresentá-la em disco removível (pen-drive ou cd), juntamente com sua proposta
de preços impressa no padrão do SISTEMA MEDIADOR, de acordo com o modelo anexo II.
8.8.1 - Para digitar a proposta, o setor de licitação disponibilizará o arquivo para preenchimetno
pelo sistema mediador referido no item 8.8 do Edital,
8.8.2 - Para ter acesso ao arquivo o licitante deverá apresentar no ato da retirada do edital completo
um pen-drive para a cópia ou solicitar por email no endereço: cplesperantina.pi@outlook.com.
8.9 – Não será aceita outra forma de apresentação de proposta somente através do sistema
mediador, sendo que, caso não seja cumprida a regra, estará automaticamente excluída do certame
a proposta de preços da empresa que descumprir as exigências constantes no ítem 8.8, 8.8.1 e
8.8.2.
8.9.1 – As empresas que por ventura tiverem alguma dificuldade na formalização das propostas
através do sistema MEDIADOR deverão procurar o setor de licitações da Prefeitura Municipal de
Esperantina que estará a disposição para esclarecer todas as dúvidas necessárias.
8.9.2 - Por frustrar a fase competitiva e a possibilidade de negociação de valores, as propostas
somente serão aceitas através de representante legal, munidos de documentos que comprovem a
existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais atos inerentes ao certame
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
9.1 - A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
PARA A ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO conforme
especificado no Anexo I deste edital.
9.2 - No dia, horário e local indicado no item 2.1 acima, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio
receberá os envelopes de proposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o
credenciamento dos interessados em participar do certame.
9.3 - No credenciamento os licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com o Anexo V ou VI.
9.4 - Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, estabelecido no
horário deste edital, não haverá a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
9.5 - A análise das propostas de preços pelo Pregoeiro visará ao atendimento das exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas aquelas cujo objeto não atenda às
especificações, prazos e condições fixados no instrumento convocatório.
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9.6 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários.
9.7 - As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta de preço.
9.8 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
9.9 - As propostas de preços que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade,
serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a.
Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
b.
Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
c.
Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
10 - DOS LANCES
10.1 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas classificadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate.
10.2 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos, sucessivos e decrescentes.
10.3 – O pregoeiro poderá estabelecer, nesta fase, o intervalo, bem como, o valor mínimo entre
os lances.
10.4 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
10.5 - A desistência em apresentar lances verbais, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso não se realize lance verbal, será verificado
a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente
as penalidades constantes na legislação vigente.
10.7 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não sendo
selecionadas, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através dos termos do art. 44 da
Lei Complementar nº. 123/06, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, para a etapa de lances, na ordem
crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
10.7.1 - Entende-se por empate técnico aquela situação em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores
à proposta mais bem classificada.
10.7.2 - Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os
seguintes procedimentos:
a - microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b - não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea
“a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 10.7.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
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c - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.7.1 acima, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.8 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do
preço.
10.9 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço.
10.10 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
10.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº. II, contendo os
documentos de habilitação.
11 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
11.1 - A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, ainda, por
publicação em órgão de imprensa oficial.
11.1.1 - Os documentos emitidos via internet somente serão aceitos quando apresentados no
original, e será verificada a sua autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor; sob pena
de desclassificação do certame.
11.1.2 - É terminantemente proibida a autenticação de cópia de documentos cujo original tenha
sido impresso via internet, conforme disposto no art. 9º sob pena de desclassificação do certame.
11.2 - As MICROEMPRESAS e EMPRESAS de PEQUENO PORTE, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
a - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal do item acima, será
assegurado o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração Pública, para a regularização da documentação;
b - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº.
8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato a ser firmado, ou revogar
a licitação.
11.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
11.4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o endereço respectivo, ou seja, se a
licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em nome da Matriz; ou se a licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, salvo:
11.4.1 - Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz.
11.5 - Poderá o Pregoeiro a qualquer momento poderá se necessário promover diligência para
dirimir a dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
para a solução.
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11.6 - Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará
o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão.
11.7 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame.
12 - DO ENVELOPE II - “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
12.1 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
tiver dúvida e julgar necessário.
12.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
12.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
12.4 - A Prefeitura Municipal de Esperantina/PI poderá utilizar os sites oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante.
12.5 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos
preferencialmente em ordem, a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
12.5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a – Cédula de identidade (RG) e CPF dos sócios (cópia autenticada):
b - Registro comercial, para empresa individual (cópia autenticada).
c – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão do CNPJ);
d - Ato constitutivo em vigor (contrato social), devidamente registrado, para as
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores; (cópia autenticada).
e - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
Obs: Deverá apresentar o documento de constituição da empresa e as alterações posteriores
quando houver, exceto se a última alteração for consolidada.
Quando os documentos supracitados forem apresentados no credenciamento, não há necessidade
de apresentar novamente no envelope de documentação;
12.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou
ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do
certame;
c - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal do Brasil e ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional), que deverá ser comprovada através da apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal.
d - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual
d1 - Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade.
d2 - Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade
e Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal.
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e1 - Certidão Negativa de Débito, da sede do licitante, dentro do prazo de validade
e2 - Certidão Negativa de Dívida Ativa, da sede do licitante, dentro do prazo de validade
f - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
g - Certidão Negativa de Débito – CND, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais relativos à Seguridade Social - INSS, (A partir do dia 03/11/2014 é emitida pela
Receita Federal em única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e
de terceiros).
h - Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT.
12.5.3 - QUALIFICACAO TECNICA:
a – ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO e LOCALIZAÇÃO do ano em vigência, da
LICITANTE, expedido pelo órgão competente, onde conste autorização para funcionamento da
atividade.
b –Atestado de capacidade técnica, expedido por órgão públicos com firma reconhecida
acompanhado da nota fiscal do Prestação de Serviço ou da prestação de serviço, onde comprove
ter o licitante executado, ou estar executando, objeto similar ao presente objeto licitatório, desde
que atenda e seja compatível com este Edital.
c - Registro da empresa na Associação Brasileira das Agências de Comunicação – ABRACOM ou
no Sindicato da Classe no Estado ou cidade sede da Licitante.
d - Comprovação de possuir, na data prevista para a proposta, profissional de nível superior sendo
jornalismo, com certidão de registro e regularidade do mesmo na entidade profissional
competente.
12.5.4 – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA:
a
- Certidão negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica.
12.5.5 - DECLARAÇÕES:
a
- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz. Modelo no Anexo IV.
b
- DECLARAÇÃO ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE SUA
HABILITAÇÃO, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da empresa,
devidamente identificado, sendo que, se firmado por este último deverá estar acompanhada por
instrumento particular ou público de outorga de mandato. Modelo no Anexo III.
c
- DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. Modelo no Anexo IX.
13 - DO RECURSO
13.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, abrindo-se então o
prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.2 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
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13.3 - A alegação de preço inexequível por parte de uma licitante com relação à proposta de preços
de outra licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso
interposto.
13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos praticados, a
autoridade competente homologará a licitação e convocará a adjudicatária para a contratação.
13.5 - O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará
apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.6 - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da
Prefeitura Municipal de Esperantina-PI, na Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro e
equipe de apoio.
13.7 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
14 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO
14.1 - Os Serviços serão executados/entregues de acordo com as necessidades da Administração,
mediante a autorização por escrito, e deverão serem entregues no prazo máximo de até 03 (cinco)
dias corridos e deverão estar de acordo com a qualidade, quantidade especificada no Termo de
Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da contratada.
14.1.1 – Os serviços deverão seguir as normais exigidas pela legislação vigente.
14.2 - Constatado irregularidades no Termo de Prestação de Serviço, o contratante poderá:
a.
Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua
substituição ou rescindindo o contrato sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.
Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua
Complementação ou rescindir o contrato sem prejuízo das penalidades cabíveis.
15 - DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal,
contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente do
banco a ser depositado.
15.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu
vencimento ocorrerá em 60 (sessenta) dias após a data de sua apresentação válida.
15.3 - Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 90 (noventa) dias.
15.4 - Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e
descontos por eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.
16 - DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA
16.1 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme trata o § 1º do art. 65, da Lei nº.
8.666/93.
16.2 - Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 3 (três) dias úteis a contar da
notificação.
16.3 - Uma vez comunicada de que a Prefeitura Municipal de Esperantina efetivará a contratação,
a licitante vencedora deverá comparecer em até 02 (dois) dias úteis seguintes à comunicação para
assinatura de contrato e/ou retirada da Ordem de Prestação de Serviço, sob pena de decair o seu
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direito, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Assinado o contrato e/ou recebida a
Ordem de Prestação de Serviço, a empresa vencedora do certame obriga-se a:
16.3.1 - Proceder ao Prestação de Serviço/prestação dos serviços dentro das condições, prazos e
preços ajustados na Ata de Registro de Preços;
16.3.2 - Encaminhar a Nota Fiscal à Administração municipal para atesto e posterior
encaminhamento à Contabilidade a fim de efetivação do pagamento devido;
16.3.3 - Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal ou outro
Órgão fiscalizador, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente;
16.3.5 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados na execução do objeto;
16.3.6 - Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a
devida anuência da Prefeitura Municipal de Esperantina-PI;
16.3.7 - Reparar, corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte, em até 01 (um) dia útil após
a notificação, os itens que apresentarem qualquer impropriedade, sem implicar custos adicionais
aos preços contratados;
16.3.8 - Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas, decorrentes das obrigações assumidas
sem qualquer ônus para o contratante;
16.3.9 - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas para a sua contratação;
16.3.10 - Na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do contratante, imediatamente contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
16.3.11 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
17.1 - Uma vez firmada a contratação, a Prefeitura se obriga a:
17.1.1 - Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 64 da Lei nº. 8.666/93, para
retirar a Ordem de Serviço;
17.1.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham
a ser solicitadas relativamente ao objeto deste Edital;
17.1.3 - Efetuar o pagamento nas condições de preço e prazo estabelecidos neste Edital;
17.1.4 - Notificar por escrito à contratada toda e qualquer irregularidade constatada durante a
execução e recebimento do objeto;
17.1.5 - Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela contratada, bem como
sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
17.1.6 - Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições deste processo de aquisição/prestação de serviços;
17.1.7 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/ou produtos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pela contratada;
18 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
18.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05
(cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.
18.2 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no SICAF e no caso de suspensão de licitar,
a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízos das multas previstas neste
Edital, no contrato e demais cominações legais.
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18.3 - As sanções de que tratam o item 18.1 serão aplicadas pela Secretaria de Administração,
salvo a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser proposta a Excelentíssima Senhora
Prefeita, mediante parecer fundamentado.
18.4 - A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo instaurado para
esta finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Setor
de Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo,
observando-se ainda as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais
legislações vigentes, no que couber.
18.5 - Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante da empresa
contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco)
dias úteis para oferecimento de defesa prévia.
18.6 - No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a
Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis,
a contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador.
18.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do
contrato sujeitará a contratada à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº.
8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes
sanções:
I - ADVERTÊNCIA
18.7.1 - aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes casos:
a - Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não
acarretem prejuízos para a contratante, independentemente da aplicação de multa;
b - Execução insatisfatória ou inexecução dos Prestação de Serviços/prestação dos serviços ora
contratados, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão
temporária ou inidoneidade;
c - Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos
serviços da contratante, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais grave;
d - Atraso na entrega do bem contratado, pelo prazo não superior ao estipulado no
contrato.
II - MULTA
18.7.2 - Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato; neste caso a contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL
correspondente a:
a - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais, calculado
sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
• O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias corridos, a
partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) dias;
b - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do contrato, pela inexecução total do objeto, sem
prejuízo das outras sanções cabíveis;
c - 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Prestação de Serviço/Empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula contratual, exceto prazo de entrega;
d - 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo
estabelecido no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta e não comparecendo à
Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato.
18.7.3 - A adjudicada/contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do prazo,
previamente autorizado pela contratante, em decorrência de impedimentos efetivamente
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verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de acréscimos ou
modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal.
18.7.4 - A multa será descontada dos créditos constantes da nota fiscal, ou outra forma de cobrança
Administrativa ou Judicial.
18.7.5 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução do
Prestação de Serviço advir de caso fortuito ou motivo de força maior.
III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO.
18.7.6 - A suspensão do direito de licitar e contratar com a contratante pode ser aplicada aos
inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do contrato por fatos graves, cabendo defesa
prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva intimação.
18.7.7 - A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
contratante poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações:
1 - por 06 (seis) meses nos seguintes casos:
a
- atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham
acarretado prejuízos para a contratante;
b
- execução insatisfatória dos Prestação de Serviços dos produtos contratados;
2 - por 02 (dois) anos, quando a adjudicada/contratada: a - não concluir os Prestação de Serviços
dos produtos contratados;
a – recusar-se a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz
respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização;
b - prestar o Prestação de Serviço/prestar os serviços em desacordo com as normas aplicáveis à
execução do objeto deste ajuste;
c - cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, ensejando
a rescisão do contrato.
IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
18.7.8 – A Declaração de Inidoneidade aplicada perdurará enquanto persistirem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir o município de
Esperantina pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no
inciso anterior.
18.7.9 - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração Pública
será proposta pela Administração para aplicação à adjudicada/contratada nos casos a seguir
indicados:
1
- condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
2
- Prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato;
3
- Demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão contratante,
em virtude de atos ilícitos praticados, tais como:
a - praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da contratante ou ações que
evidenciem interesses excusos ou má-fé;
b - apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte;
c - reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste
contrato sem o consentimento da contratante, por escrito.
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18.8 - Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 18 do Edital, a
contratada estará sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência
acarretar prejuízos ao órgão contratante.
18.9 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.
19 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO
19.1 - O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para
homologação.
19.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
19.3 - Fica facultado à Administração, quando o convocado não comparecer no prazo de até 03
(três) dias para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; não apresentar situação regular
no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assiná-la, injustificadamente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação
sem prejuízo das multas previstas no edital, no contrato e das demais cominações legais.
19.4 - Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o
compromisso de atender os pedidos realizados durante o prazo de sua vigência, quando então será
celebrado o contrato específico para tal, estabelecendo quantidades, prazo de entrega, etc.
19.5 - O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como Ordem de
Prestação de Serviço/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras em conformidade com
o disposto no art. 62 da Lei 8.666/93.
19.6 - O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no art. 65 da
Lei 8666/93.
19.7 - O preço registrado manter-se-á inalterado pelo período da vigência da presente Ata.
19.8 – O gerenciador do sistema de registro preço monitorará, pelo menos trimestralmente, os
preços dos materiais e/ou mercadorias, de forma a avaliar os preços praticados no mercado,
podendo rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos objetos registrados, visando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da Ata.
19.9 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do registro – equação
econômico-financeira.
19.10 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame
farão parte integrante do contrato ou instrumento equivalente, independente de transcrição.
19.11 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a
contratação, ficam as Licitantes não contratadas liberadas dos compromissos assumidos.
20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam
o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
20.2 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. nº 5.450/05)
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20.3 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas
expressamente na própria ata.
20.4 - Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para
este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo
licitatório.
20.5 - Os licitantes não terão direito a nenhum tipo de indenização em decorrência de adiamento,
prorrogação, suspensão, revogação ou anulação do procedimento licitatório.
20.6 - Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.7 - Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis)
meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.
20.8 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais.
20.9 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão
divulgados no Mural de Licitações e no sítio da Prefeitura Municipal de Esperantina Diário dos
Municípios e TCE/PI.
20.10 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada no setor de Licitação após a celebração do contrato com as licitantes
vencedoras.
20.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de acordo com as
Leis vigentes.
20.12 - A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação.
20.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.14 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Esperantina/PI.

Esperantina – PI, 11 de abril e 2018.
___________________
Aquiles Lima Nascimentos
Presidente/Pregoeiro

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CNPJ: 06.554.174/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada em assessoria de comunicação no município de
Esperantina e demais órgão da administração município, conforme descriminado abaixo:
1.2. Acompanhamento das reuniões executivas para divulgação dos discursos, debates e assuntos
discutidos durante reuniões, com a respectiva produção de releases e distribuição para a imprensa;
a - Organização da cobertura de eventos que venham a ser promovidos pela prefeitura e suas
secretarias;
b - Atualização da página oficial do executivo na internet e na rede social (Facebook) com
informações pertinentes ao Poder executivo;
c - Agendamento e intermediação de entrevistas para a imprensa, da Prefeita e secretários
municipal sobre assuntos relevantes ao Município;
d - Acompanhamento do chefe do poder executivo quando solicitado em reuniões de trabalho no
Município ou fora dele;
e - Produção de informativos;
f - Atender as demandas dos veículos de comunicação em caso de necessidades de esclarecimentos
ou matérias de assuntos inerentes ao Poder Executivo.
2. DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES
2.1. A empresa deverá apresentar:
a) atestado de capacidade técnica, emitido por órgão da administração pública ou privada,
pertinente e compatível com os serviços ora licitados. Deverá constar nome do órgão ou empresa
responsável pela emissão do atestado com o CNPJ/CGC, inscrição estadual, endereço completo e
período de execução dos serviços, bem como identificação do responsável pela emissão do
atestado com nome, função e telefone para solicitação de informações adicionais.
3.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. A contratação se faz necessária uma vez que busca promover divulgação de serviços com
conteúdo informativos, educativos e atos administrativos, divulgação de publicidade legal e ações
institucionais, destinados a informar à população local através dos meio de comunicação, bem
como o planejamento, concepção e execução da política de comunicação adotada pelo município.
É fundamental que a população tenha acesso as estas informações visando, aproveitar da melhor
forma possível, os serviços ofertados pelo munícipio, sendo que para isso, é necessário tomar
conhecimento de tais atos. E para tanto, justifica-se a presente contratação, visando aproximar
poder executivo e população. Para o cidadão, além das ações, o acesso à informação sobre essas
ações é essencial para o exercício pleno da cidadania. A divulgação institucional é instrumento
capaz de favorecer de forma significativa o acesso da população aos seus direitos
Os serviços prestados devem pautar-se pelos princípios constitucionais, orientando-se pela
divulgação dos atos, programas, serviços e campanha do município que estiverem em consonância
com o caráter, e que atendam a sua finalidade principal supracitada.
O serviço de publicidade, na forma caracterizada neste termo de referência, abrangerá as ações de
governo referentes à educação, saúde, saneamento, ação social, habitação popular, segurança
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pública, transporte, cultura, esportes, lazer, finanças públicas, ciências e tecnologia, indústria,
pecuária, abastecimento, meio ambiente, entre outras.

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O prazo de vigência da contratação será a partir da data da assinatura do contrato estendendo
até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei.
5. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, pela Prefeitura Municipal de Esperantina/PI até 30
(trinta) dias após o ateste da Nota Fiscal, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público
designado para o recebimento do objeto do presente Termo de Referência, conforme tabela
abaixo.
ITEM
01

DESCRIMINAÇÃO
UNID
QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
Contratação
de
empresa UNID
12 (doze)
6.943,33 83.320,00
especializada em assessoria de
meses
comunicação no município de
Esperantina e demais órgão da
administração município.
6. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
6.1. Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por
servidor designado para esse fim, devendo manter elevado o padrão de qualidade dos serviços e
frequente contato com o preposto da CONTRATADA, para solução de eventuais problemas e/ou
esclarecimentos.
6.2. O servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização anotará em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando de imediato
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
6.3. As decisões e providências que ultrapassem a competência desse servidor deverão ser
solicitadas ao chefe do poder executivo, em tempo hábil, visando às medidas convenientes.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
serviço;
7.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, na forma convencionada neste termo de referência;
7.3. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados como
Representantes da Administração, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total
cumprimento;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
7.5. Recusar, qualquer material ou serviço prestado fora das especificações estabelecidas neste
Termo de Referência.
7.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços, inclusive
comunicando à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de
Administração e endereço de cobrança.
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7.7. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Executar os serviços de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.
8.2. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE.
8.3. Emitir mensalmente 01 (uma) fatura dos serviços executados.
8.4. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus
empregados.
8.5. Indicar um preposto a quem a fiscalização se reportará de forma ágil, bem como organizar e
coordenar os serviços sob a responsabilidade da CONTRATADA.
8.6. Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na
execução dos serviços
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria de comunicação no município
de Esperantina e demais órgão da administração município.
Tipo de Licitação: Menor preço, global.
Data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Horário: xxxxxxxxxxxxxxxx
Local: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Valor total por extenso:
Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos
os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições
constantes do Edital e seus anexos.
Declaramos que os preços cotados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os custos
diretos ou indiretos, inerente ao objeto (salários, tributos, encargos sociais, fretes, material,
etc.).
Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da
sessão.
Prazo de execução dos serviços: aproximadamente 10 meses

______________________________________________________________
(Local e data)
______________________________________________________________
(Carimbo e assinatura do responsável)
(Em papel timbrado)
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
(papel timbrado da empresa)

Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018

A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada
à __________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________,
portador(a)
a
Cédula
de
Identidade
nº_________________
e
do
CPF
nº._______________________, declara para os devidos fins que em conformidade com o art. 32,
parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento no
Município de Esperantina que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame.

Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
(papel timbrado da empresa)
Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________, localizada à
__________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)________________, portador(a)
a Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº._______________________, Declara
em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V,
artigo, 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 9.854/99
que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.

Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá
declarar expressamente.
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DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(papel timbrado da empresa)
Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________,
localizada à __________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a)________________, portador(a) a Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF
nº._____________, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02 e art. 299 do Código Penal
Brasileiro, declaramos sob as penas da lei, que:
1.
Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame.
2.
A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(papel timbrado da empresa)
Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 - ART. 43 c/ ALTERAÇÕES PELA LEI COMPLEMENTAR
147/2014
A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________,
localizada à __________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a)________________, portador(a) a Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF
nº._____________ declara, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os
requisitos de habilitação para este certame licitatório, exceto os documentos de regularidade fiscal
com as restrições a seguir:
__________________________________validade_________________
__________________________________validade_________________
__________________________________validade_________________

Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa
Apenas para: MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE com alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal
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ANEXO VII – MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO
(papel timbrado da empresa)

Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018

A Empresa ______________, inscrita no CNPJ nº.___________,
localizada à __________, por intermédio de seu representante legal, o(a)
Sr(a)________________, portador(a) a Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF
nº._____________, nomeia e constitui seu bastante procurador o(a) Sr(a) _________, portador(a)
da cédula de identidade RG nº __________, expedida pela _________ e do CPF nº ________,
para os fins previstos no Edital deste Pregão Presencial, podendo formular proposta, apresentar
lances verbais, bem como interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as providências
necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento, renunciar
direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame.

Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa

(assinatura com firma reconhecida em cartório)
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ANEXO VIII – MODELO DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(papel timbrado da empresa)

Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018
A Empresa _________________, com
sede
na
_______________(endereço completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/
______, sob NIRE nº ___________ e inscrita no CNPJ sob nº __________________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da
Cédula de Identidade nº_________________ e do CPF nº _________________________, declara
para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita
bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, que está apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei Complementar e que
não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no seu § 4º do art. 3º e se
enquadra na condição de:
( ) Microempresa (ME);
( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Outras.
Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa
Nome, assinatura e nº do CRc do Contador
OBS:
1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2)
Deverá ser apresentada juntamente com esta Declaração, Certidão Simplificada emitida
pela Junta Comercial do respectivo Estado ou documento substitutivo idôneo emitido por
entidade/órgão público idôneo capaz de comprovar de que está enquadrada como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte.
3) Esta declaração, assim como a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou
documento substitutivo, deverão ser entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, durante o
credenciamento, exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta
licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada
pela Lei Complementar nº 147/2014.
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ANEXO IX – MODELO DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA
(papel timbrado da empresa)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref: Pregão Presencial Nº. xx/2018
DATA DA ABERTURA: 00/0 /2016 - HORÁRIO: 00:00h (horário local).
LOCAL: Sala de Licitações.

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ
Nº______________ e Insc. Estadual Nº______________, sediada __________________, por
intermédio do seu representante legal o Srº(a) __________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG Nº ______________________ e do CPF Nº _____________________, declara
para os devidos fins e sob as penas da lei que:
1.
Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições
especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/2018, relativo
a prestação de serviços.
2.
Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as
condições deste edital, ressalvado o nosso direito recursal.
3.
Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na
licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa
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ANEXO XI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. --------/2018.

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° ____/2018 – 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 xx/2018,
consoante consta do Processo nº xxx/2018 RESOLVE registra os preços para Contratação de
empresa especializada em assessoria de comunicação no município de Esperantina e demais órgão
da administração município, 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.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual
contratação da (S) empresa (S) _______________, inscrita no CNPJ/MF nº_____________
estabelecida na cidade de _______________à Rua/Av._______________, para futura e eventual
prestação de serviços a para atender a necessidades do Município de Esperantina-PI, visando o
atendimento às demandas desta municipalidade.
CLAUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
2.1 - Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº xx/2018, com fundamento nas Leis n. 10.520/02, nº 8.666/93 e
alterações posteriores e no que couber, conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeita
Municipal Sra. xxxxxxx, disposta no processo nº xxxx/2018.
CLAUSULA TERCEIRA - DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS
3.1 - Os preços registrados, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais
condições ofertadas na proposta são as que seguem:
3.1.1 - Empresa Vencedora:
Nome: ----------------------CNPJ: ------------------------ Inscrição Estadual: -------------------- Endereço: --------------------------------------CEP: ------------------ Cidade/Estado: -------------------3.2 - Descrição, Quantidade e Preços Registrados:
4. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
4.1. – O órgão gerenciador desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a secretaria Municipal de
Administração não existindo nenhum Orgão Participante.
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4.2 – A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS esta vinculada ao Decreto Federal
nº7.892/2013 e alterações posteriores, portanto, está sujeito à autorizar a adesão por outros órgãos
ou entidades Municipais, Estaduais ou Distritais, à Ata de Registro de Preços a ser firmada,
devendo obedecer o que determina o Art. 22, parágrafos 1º/ao 9º do Decreto Federal acima
mencionado.
5. VALIDADE DA ATA
5.1 - O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze)
meses, não podendo ser prorrogada.
5.2 - A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o prestador se obriga a cumprir, na
integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas normas.
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Parágrafo Segunda
exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação,
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
Prestação de Serviço em igualdade de condições.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1 - As condições gerais para a execução do objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
tais como os prazos para entrega, pagamento e recebimento do objeto, as obrigações da
Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontramse definidos no Termo de Referência e na Minuta de Contrato.
6.2 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
6.2.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo ou apostilamento ao contrato.
6.2.2 - Vinculam-se a este ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fins de análise técnica, jurídica
e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 000/2018, seus anexos e a proposta da
contratada.
6.2.3 - É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação
financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de Esperantina-PI.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão
gerenciado.
Esperantina-PI ............ de ............................. de 2018.

Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do prestador de serviços
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ANEXO XII - MINUTA DO CONTRATO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xx/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° xxx/2018
MINUTA DE CONTRATO N° ____/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NO MUNICÍPIO
DE ESPERANTINA E DEMAIS ÓRGÃO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO 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 Contratação de empresa especializada em assessoria de comunicação no
município de Esperantina e demais órgão da administração município, de acordo com Processo
Licitatório na modalidade Pregão Presencial SRP acima referido, processado nos termos da Lei
Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e da Lei 10.520 de 17/07/2002, mediante cláusulas e
condições que se seguem
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto do presente a Contratação de empresa especializada em assessoria de
comunicação no município de Esperantina e demais órgão da administração município, conforme
especificações constantes do anexo I - Termo de Referência do edital, onde a vencedora obrigase a prestar/fornecer os serviços, sujeitando-se a atender rigorosamente os termos do Edital desta
licitação e seus anexos que fazem parte da Ata nº xxxxx, inclusive o limite de quantitativos
constantes na Cláusula Quarta deste contrato.
1.2 - Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Esperantina a firmar
contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s)
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de Prestação de Serviço, em igualdade de condições.
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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2.1 – Fornecer/prestar os serviços solicitados pela municipalidade de forma fracionada e
de acordo com as necessidades da Administração do Municipal contratados dentro dos padrões e
prazos estipulados no edital e estabelecidos pelo Municipaio, de acordo com as especificações do
edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das
condições estabelecidas.
2.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração Municipal, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;
2.3 - Comunicar imediatamente a Administração Municipal qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
2.4 - Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
2.5 - Indenizar terceiros e/ou ao contratante mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a
contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das
autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
2.6 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
2.7 – Executar o objeto deste contrato conforme estipulado no edital e de acordo com a proposta
apresentada;
2.8 - Todas as despesas com fretes, carga, descarga, encargos sociais e impostos da equipe,
inclusive os trabalhistas, deverão ser de responsabilidade da empresa contratada.
2.9 - A contratada fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
2.10 – O prazo de entrega será de até 03 (tres) dias corridos após a solicitação por parte do Setor
de Compras do
2.11 - Corrigir, no prazo de 02 (dois) dias, sem ônus para o Município de Esperantina, os
serviços/produtos que, após a entrega e aceite, venham a apresentar problemas durante o prazo de
garantia estipulado na proposta.
3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 - Emitir ordem de Prestação de Serviço estabelecendo dia, hora, quantidade, local e mais
informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
3.2 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às
dependências do Órgão ou Entidades adesão ao registro de preços, prestando-lhes os
esclarecimentos pertinentes;
3.3 - Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira
para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos;
3.4 - Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços
fornecidos, para imediata correção;
3.5 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações
assumidas pela contratada;
3.6 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições estabelecidas no edital;
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3.7 - Notificar a CONTRATADA e a Secretaria Responsável de qualquer irregularidade
encontrada no Prestação de Serviço dos produtos;
3.8 - Caberá a Administração Municipal promover ampla pesquisa de mercado, de forma a
comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
3.9 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
3.10 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES, VALOR, QUANTIDADES DOS

PRODUTOS E FORMA DE EXECUÇÃO
4.1
- Os preços para os serviços contratados são os constantes da proposta apresentada no
Pregão nº xx/2018, conforme discriminação abaixo:
4.2
- Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas
seguintes hipóteses:
a)
Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de conseqüências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior caso fortuito, fato do príncipe e fato da administração, nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º
da Lei 8.666/93;
b)
Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou,
ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93.
4.3
- A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos
e/ou preço de mercado.
4.4
- Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado
(tributos, seguros, encargos sociais, etc.)
4.5
- A empresa detentora do registro deverá realizar os objeto deste Instrumento, conforme
especificado no Termo de Referência constante no edital e conforme abaixo:
4.6
- Os materiais deverão ser executados nos termos mencionados no ÍTEM 01 do presente
termo de referência e deverão estar de acordo com os padrões de qualidade, respeitadas as
quantidades solicitadas pela contratante e observadas as regras específicas fixadas no presente
edital e no respectivo contrato.
4.7
– DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
4.7.1 - O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado no total de R$ _________, cujos
valores unitários se verificam da proposta apresentada pela contratada.
4.7.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias à cada pedido e/ou entrega após a
emissão da nota fiscal desde que devidamente atestada pelo Setor de Compras do.
4.7.3 - O pagamento se dará a contra-apresentação da Nota Fiscal descriminada, devidamente
atestada pelo(s) Fiscal(ais) do Contrato.
4.7.4 - O pagamento somente será efetuado a representante legal da contratada.
4.7.5 - Os preços do presente contrato são considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de
reajuste admitidas na forma da Lei 8.666/93.
5 - CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

5.1
- O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas
contratuais e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial;
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5.2
- O Prestação de Serviço dos produtos ora contratados serão acompanhados e fiscalizados
pelo Secretário de Administração deste município, com atribuições específicas bem como
representante designado da contratada;
5.3
- A fiscalização exercida na prestação dos serviços não exclui a responsabilidade da
contratada, por quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas, vícios redibitórios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica
corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos.
5.4
- Em caso de necessidade, o quantitativo estipulado poderá ser alterado de acordo com a
normativa vigente e as necessidades verificadas pelo CONTRATANTE.
5.5
- O CONTRATANTE, através das áreas gestoras, estabelecerá o trabalho a ser executado
pelos profissionais e o supervisor da CONTRATADA, acompanhará o desempenho.
.5.6 - A contratada obriga-se a substituir os serviços/materiais que porventura não atendam às
especificações em até 02 (dois) DIAS, sob pena das sanções cabíveis.
5.7
– O período de contratação fica estabelecido em 12 (doze) meses.
5.8
- A CONTRATADA poderá requerer prorrogação dos prazos fixados antes de findos,
mediante formalização de justificativa.
5.9
- Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a CONTRATANTE examinará as razões
expostas e decidirá pela prorrogação dos prazos ou aplicação das sanções cabíveis. Os prazos aqui
descritos, também se aplicam em caso de subcontratação.
6 - CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1
- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos
Órgãos/Entidades adesão ao registro de preços vigentes no Exercício de 2018 e anos seguintes,
conforme abaixo:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária: 0213; 0201; 2043
Programa: 04
Projeto Atividade: 2040; 2041; 2049
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Fonte de Recurso: FPM; ICMS; ISS e RECURSOS PRÓPRIOS
7 - CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1
- Os serviços/materiais deverão ser entregues em conformidade com o especificado no
Edital e Proposta da licitante contratada.
7.2
- Em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível
será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.
7.3
– DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
7.3.1 – A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Sr.....................................,
(cargo efetivo) ..............., Portaria nº ....... de ................ , neste ato denominado fiscal ou gestor
do contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as
dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de
qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser
determinado pela CONTRATANTE à seu exclusivo juízo.
8 - CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
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8.1
- O presente contrato terá sua vigência até o dia _____/_____/_____, podendo ter a sua
duração prorrogada mediante aditivo nos termos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, após a
verificação da real necessidade e com vantagens para a Administração na continuidade do
contrato.
9 - CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1
- O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste contrato pelo contratado assegurará
ao contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante
comunicação oficial de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à outra parte, em consonância
com a Lei 8.666/93 e suas alterações.
10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo elas pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
10.2 - O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões, que, a critério do contratante, que se façam necessários, até o limite de 25% do valor
global deste contrato;
10.2.1 - As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as
partes;
10.3 - O contratante poderá revogar este contrato, por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado;
10.3.1 - A declaração de nulidade deste contrato opera retroativamente, impedindo efeitos
jurídicos que nele, ordinariamente, deverá produzir, além de desconstituir os que porventura já
tenha produzido;
10.3.2 - A nulidade não exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe
deu causa;
10.3.3 - Não será permito a Subcontratação Parcial ou Total.
11 - CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 - As partes contratantes elegem o foro da Cidade de Esperantina-PI como competente para
dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de
igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da
CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.
Esperantina – PI, __de __________ de 2018.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATANTE:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
CNPJ: 06.554.174/0001-82
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO XIII – MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO
À
PREFEITURA MUNICIPAL
Pregoeiro e equipe de Apoio

TERMO DE RENÚNCIA

A Empresa ____________________, inscrita no CNPJ Nº______________
e Insc. Estadual Nº______________, sediada __________________, por intermédio do seu
representante legal o
Srº(a) __________________,
portador(a) da
Cédula
de
Identidade
RG
Nº
______________________
e
do
CPF
Nº
_____________________, participante da licitação da modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
00/2016, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pelas Leis
n.º 8.666/93 e nº 10.520/2002 e suas alterações, obrigando a empresa que representa, que não
pretende recorrer da decisão da Pregoeira e Equipe de Apoio, que julgou a proposta de preços e
habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo,
e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório.

Data: ......../ ........./ .........
Nome e Assinatura do Representante da Empresa

