ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Vereador Ramos, 746 - Centro
64180-00 Esperantina-PI
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2017

OBJETO – O objeto da presente licitação é Registro de Preço para futura Contratação de empresa
para prestação de serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito para atender as
necessidades do município de Esperantina-PI, 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 033/2017,
cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pela
Comissão Permanente de Licitação/CPL/PME/PI às 10h00minh do dia 12/07/2017 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.
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EDITAL DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVIO Nº 060/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 – SRP – PME - PI
O MUNICIPIO DE ESPERANTINA – PI, por meio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, nomeados
pela portaria nº 15 de 03/01/2017, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal nº 45 de 24/10/2013 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 POR ITEM, através do sistema
de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção
de placas de sinalização de trânsito para atender as necessidades do município de Esperantina-PI,
na forma abaixo:
DATA E LOCAL DA SESSÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP do tipo Menor Preço Por Item.
LOCAL: Sala de Licitações, na Prefeitura de Esperantina - Piauí.
DATA: 12 de Julho de 2017.
HORÁRIO: 10h00min.
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:
a)
Na sede da Prefeitura Municipal de Esperantina – PI, na Rua Vereador Ramos, nº 746,
Centro, de segunda à sexta-feira, de 08h00min às 13h30min
1.
DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preço para futura Contratação de empresa
para prestação de serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito para atender as
necessidades do município de Esperantina-PI, conforme discriminado no ANEXO I – Termo de
Referência.
2.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras
com autorização para funcionamento no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado, não sendo
permitida a participação de empresas com falência decretada, concordatárias ou em recuperação
judicial, com suspensão ou declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública e as que se enquadrarem no art. 9º da Lei nº 8.666/93.
2.2. No caso de participação de consórcios, é impedida a participação das empresas
consorciadas, na mesma licitação, em mais de um consórcio ou isoladamente. É fixada a
responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio pelos atos praticados tanto na
fase de licitação quanto na de execução do contrato.
2.3. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, atendendo às disposições
constantes nos artigos 42 a 45 do mesmo diploma legal, terão tratamento diferenciado das demais.
3.
DA REPRESENTAÇÃO (CREDENCIAMENTO)
3.1. Em cada sessão do procedimento licitatório, o licitante poderá se fazer representar por
apenas um preposto, o qual, munido de documento que lhe outorga esta qualidade e de sua cédula
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de identidade, será o único autorizado a praticar atos necessários, respondendo, desta forma, para
todo e qualquer efeito de direito do mesmo.
3.2. São considerados documentos comprobatórios de poderes para formulação de lances e para
a prática de todos os demais atos inerentes ao certame:
a)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (consolidado ou acompanhado do
original e demais alterações), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores
e, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
b)
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada também a
Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas como tais e
que assim desejarem obter os benefícios da Lei Municipal nº 1.095/2009 e da Lei Complementar
123/2006) e com data de expedição não superior a 120 (cento e vinte) dias da realização do Pregão.
c)
Procuração pública ou particular, com firma reconhecida, para representante não
administrador da empresa, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar
preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame.
3.3. As empresas que enviarem propostas pelos Correios também deverão apresentar os
documentos citados no item 3.2 fora dos envelopes de habilitação.
3.4. Os documentos de habilitação e as propostas de preços deverão ser apresentados,
separadamente, em envelopes lacrados, com os dizeres externamente:
ENVELOPE- Nº 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ESPERANTINA - PI
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2017
ABERTURA DIA 12 DE JULHO DE 2017
AS 10H00MIN

ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ESPERANTINA - PI
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2017
ABERTURA DIA 12 DE JULHO DE 2017
AS 10H00MIN

3.5. Fora dos envelopes deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a)
Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo
constante no Anexo III;
b)
Declaração Formal, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, consoante o disposto
no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no Anexo V;
4.
DA HABILITAÇÃO
4.1. A habilitação à presente licitação será realizada mediante comprovação de:
4.1.1 Habilitação jurídica:
a)
Documentos apresentados no ato do credenciamento (não precisam ser inseridos no
envelope de documentos de habilitação);
b)
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;
c)
Em se tratando de consórcio, comprovação de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados e indicação da empresa responsável pelo
consórcio, que deverá atender às condições de empresa líder.
d)
Em se tratando de empresa S/A (Sociedade Anônima), deverá apresentar número e data do
Registro CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
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4.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral 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.
d)
Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante;
e)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante
apresentação das respectivas certidões;
f)
Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
g)
Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, conforme modelo presente no Anexo IV.
4.1.2.1 - Na ausência de documentos o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os
sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.
4.1.2.2 – O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será
inabilitado.
4.1.3 Qualificação econômico-financeira:
a) certidão negativa de pedido de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica nos últimos 90 dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
4.2. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome
da matriz. (Ex: INSS e FGTS).
4.3. No caso de participação de consórcios, deverão ser apresentados os documentos exigidos por
parte de cada consorciado.
4.4. 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.
4.5. Os documentos de habilitação serão, preferencialmente, arrumados na ordem em que estão
citados neste edital.
4.6. Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor deste órgão, devidamente identificado.
4.7. 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.
4.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (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, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
4.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.6.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.”
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5.
DA PROPOSTA
5.1. A proposta de preços, isenta de emendas ou rasuras, deverá ser elaborada,
preferencialmente, digitada em papel timbrado da empresa, sendo a última folha assinada e todas
as demais rubricadas pelo titular ou representante devidamente qualificado.
5.2. Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste edital, nem
preço ou vantagem com base nas ofertas das demais licitantes.
5.3. O preço deverá ser proposto em moeda nacional, sendo o valor total escrito
obrigatoriamente por extenso e em algarismos, entendendo-se que, em caso de divergência entre
os valores expressos por estas modalidades, prevalecerá o valor escrito por extenso.
5.4. O preço ofertado será absolutamente líquido, nele devendo estar computadas todas as
despesas que incidam sobre o fornecimento, tais como: impostos, encargos sociais, etc., as quais
ficarão a cargo da futura contratada.
5.5. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as
inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital, tais como: “condições gerais”, “cláusulas
contratuais”, etc.
5.6. Superadas todas as etapas, consumada a homologação e procedida a competente assinatura
da Ata de Registro de Preços, as empresas com preços registrados obrigar-se-ão ao
fornecimento/prestação dos serviços dos itens, cotados em suas propostas de preços, durante o
prazo de sua vigência, sempre que os pedidos lhes forem feitos.
5.7. As exigências de declaração de marca, fornecimento de amostra, folders e prospectos,
certificados e documentos comprobatórios de aceitabilidade da proposta, dentre outros, serão
definidos, quando for o caso, no Anexo I – Termo de Referência.
6.
DA SESSÃO DO PREGÃO
6.1. Após o credenciamento das empresas presentes será declarada aberta a sessão.
Abertura das propostas de preços (classificação das propostas):
6.2. Os envelopes com as propostas de preços serão abertos imediatamente pelo pregoeiro, que
verificará a conformidade das proposições com os requisitos estabelecidos neste edital,
desclassificando, preliminarmente, aquelas que estiverem:
a)
Em desacordo com este instrumento convocatório;
b)
Com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
6.3. Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, serão classificadas a proposta de
menor preço e as que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) da de
menor preço.
6.4. Quando não existirem, no mínimo, três propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez
por cento) do valor da menor proposta de preços, serão classificadas as melhores propostas
subsequentes à de menor preço, até o limite máximo de três, quaisquer que sejam seus valores.
6.5. Havendo empate entre propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos
incisos 6.3 e 6.4, serão todas classificadas.
LANCES VERBAIS:
6.6. Após a classificação das propostas, o pregoeiro a divulgará em alta voz, e convidará
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a
partir do autor da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes.
6.7. A desistência de apresentação de lance verbal, após a convocação realizada, implicará na
exclusão do licitante da etapa de apresentação de lance verbal, com a manutenção do último preço
por ele apresentado para efeito de ordenação das propostas. Caso todos os licitantes se recusem a
apresentar lances verbais, a ordem de classificação das propostas escritas será mantida.
6.8. A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes o pregoeiro considerar necessário.
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6.9. Se a primeira classificada for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007, será a vencedora
da licitação.
6.10. Caso a primeira classificada seja uma empresa comum, será considerado empatado o
certame se houver microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 que tenha oferecido lance até 5% (cinco
por cento) superior ao melhor lance. Havendo, assim, o empate ficto descrito no art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 melhor classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. O prazo de 5 (cinco) minutos só correrá após a
intimação da microempresa/empresa de pequeno porte/sociedade cooperativa para apresentação
de nova proposta. Caso a melhor classificada dentre as microempresas ou empresas de pequeno
porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007 não
ofereça novo lance serão convocados a oferecer lances as demais microempresas ou empresas de
pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no disposto no art. 34 da Lei nº 11.488/2007
também empatadas fictamente, na ordem classificatória, sendo concedido a cada uma o prazo de
5 (cinco) minutos para apresentação da nova proposta.
DO JULGAMENTO:
6.11. As propostas de preços serão julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, dentro
das especificações solicitadas.
6.12. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
6.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado, ou que apresentar preço manifestadamente inexequível, assim considerado aquele que
comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração.
6.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3º do artigo
43 da Lei nº8.666, de 1993, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
6.14.1.
Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de exequibilidade;
6.14.2.
Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
6.14.3.
Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
6.14.4.
Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administração ou com a iniciativa privada;
6.14.5.
Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
6.14.6.
Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
6.15. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30%(trinta por cento) da média dos
preços das propostas ofertadas para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata
desclassificação por inexequibilidade, será facultativa por parte do Pregoeiro a realização de
diligências para o exame da proposta.
6.16. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
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6.17. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada, com acompanhamento
presencial de todos os participantes.
6.18. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
6.18.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
6.19. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
6.20. Não poderá haver desistência das propostas e dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às sanções constantes neste Edital.
DA HABILITAÇÃO:
6.13. Superada a fase de classificação, o pregoeiro passará à abertura do envelope de documentos
da primeira colocada, para exame.
6.14. Se o primeiro colocado não for considerado habilitado, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, devendo, para
tanto, considerar os preços efetivamente por eles oferecidos, desde que compatíveis com os valores
de referência.
6.15. O pregoeiro divulgará a classificação final, com a proclamação do vencedor do certame.
6.16. Posteriormente, todos os licitantes serão consultados quanto à intenção de interposição de
recursos, quando, então, dependendo do resultado da consulta, será seguido um dos caminhos
constantes do item 9.
6.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos
licitantes.
6.18. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as
fases preestabelecidas, os envelopes, devidamente rubricadas pelo pregoeiro e pelos licitantes,
ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova
sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
7.
DO DIREITO DE PETIÇÃO
7.1. Os licitantes ou seus representantes devidamente credenciados que manifestarem o
interesse em recorrer terão o prazo máximo de três dias para fazê-lo, a contar da data da lavratura
da ata referente ao procedimento licitatório, ficando estabelecido idêntico prazo para a
apresentação, pelos demais licitantes, de contrarrazões, contado a partir do dia de término do prazo
concedido para recurso.
7.2. Os recursos serão dirigidos a Prefeita Municipal, via pregoeiro, que poderá reconsiderar
seu ato, no prazo de três dias, ou então, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente
instruído, ao endereçado na petição, que proferirá a decisão em igual prazo, a contar da data do
recebimento.
7.3. O resultado dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos e
comunicados a todos os licitantes via fax ou e-mail.

8.
DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. Inexistindo manifestação recursal ou se a mesma for acatada pelo pregoeiro, o mesmo
encaminhará o resultado para a homologação da Prefeita Municipal, afixando-se a decisão no
quadro de avisos.
8.2. Havendo interposição de recursos administrativos, sem provimento por parte do pregoeiro,
resolvidos os mesmos, caberá a Prefeita Municipal a homologação do objeto da licitação, com a
afixação da decisão no quadro de avisos.
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9.
DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Após a homologação da presente licitação, será assinada uma ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS entre as partes, conforme o Anexo VI, com prazo de validade de 12 meses, contados da
data da sua assinatura.
9.2. É facultado à Prefeitura Municipal, quando o licitante vencedor não atender à convocação
para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos supra referidos, dentro do prazo
e condições estabelecidas, convocar remanescentes, na ordem de classificação, devendo, para
tanto, considerar os preços efetivamente oferecidos por eles, desde que compatíveis com os valores
de referência.
9.3. Antes da assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, poderá o pregoeiro negociar
diretamente com os considerados vencedores da licitação, buscando a obtenção de um melhor
preço a ser registrado.
9.4. Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, assume o REGISTRADO o
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados através de
ORDEM DE COMPRA, devidamente empenhada e com a dotação orçamentária, substituindo o
contrato, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
9.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato/ata ou retirar o documento
equivalente, implicará em multa de 2% (dois por cento) do valor do objeto adjudicado.
9.6. O REGISTRADO deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação no pregão antes do pagamento das ordens de compra emitidas.
10.
DAS PENALIZAÇÕES
10.1. Dos casos passíveis de penalização:
10.1.1. Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados, os licitantes
estarão sujeitos a penalidades, garantindo a prévia defesa no respectivo processo, em decorrência
das seguintes hipóteses:
a)
Recusa injustificada à assinatura do instrumento de registro (ata), no prazo estabelecido; e
b)
Recusa em celebrar o contrato ou retirar o instrumento substitutivo (ordem de compra),
quando convocado para tal.
10.2. Das sanções:
10.2.1. Em qualquer uma das hipóteses antes elencadas, estará o faltoso sujeito às seguintes
sanções:
a)
Advertência;
b)
Multa;
c)
Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal de Esperantina, por prazo não superior a dois anos; e
d)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
o faltoso ressarcir este Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada.
10.2.2. A sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva da Prefeita Municipal,
sendo facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
10.3. Da aplicação das penalidades:
10.3.1. As penalidades serão aplicadas administrativamente, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial.
10.4. Da aplicação das multas:
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10.4.1. Incorrendo o licitante em qualquer uma das hipóteses descritas nas alíneas a e b do subitem
10.1.1 será sancionado com a multa de 1% (um por cento) do valor por ele (faltoso) proposto,
considerando-se a quantidade total pretendida do item.
10.5. Da cumulatividade:
10.5.1. A aplicação da penalidade “multa” não impede que seja rescindido unilateralmente o
contrato e sejam aplicadas, cumulativamente, as sanções previstas no subitem 10.2.1, alíneas “c”
e “d”.
10.6. Da extensão das penalidades
10.6.1. As sanções dispostas nas alíneas “c” e “d” do subitem 10.2.1 poderão ser também aplicadas
àqueles que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993:
a)
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b)
Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar aos objetivos da licitação; e
c)
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de
atos ilícitos praticados.
11.
DA VISTA DOS AUTOS
11.1. Os autos do processo de licitação, inclusive a pesquisa de mercado previamente realizada,
estarão com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitação, na sede da
prefeitura, de segunda a sexta-feira, de 8:00 às 13:00 horas.
12.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
12.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação das Leis, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, no caso de licitante o prazo será de até 02 (dois) dias úteis,
mediante petição por escrito, protocolada na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Esperantina.
12.2. Também serão aceitas petições enviadas pelos Correios ou protocoladas na Comissão de
Licitação.
12.3. O pregoeiro decidirá sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis. Caso a impugnação
seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados determinem alterações no edital,
será designada nova data para a realização do pregão.
12.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a es te processo licitatório deverão ser enviados
ao (a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço cplesperantina.pi@outlook.com O
pedido de esclarecimento será respondido em até vinte e quatro horas.
13.
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO
13.1. A Prefeita Municipal poderá revogar a presente licitação, existindo razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-la por
ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando-se o contraditório
e a ampla defesa antes da deliberação final sobre o desfazimento do certame licitatório.
14.
DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
14.1. A minuta do presente Edital foi examinada e aprovada juridicamente pela Assessoria
Jurídica do Município, sendo atendidas as recomendações constantes do Parecer constante nos
autos, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.
14.2. As condições contratuais, tais como as obrigações da CONTRATANTE (forma de
pagamento, fiscalização do contrato) e da CONTRATADA (prazo de entrega, obrigações) far-seão constantes no Anexo I – Termo de Referência e no Anexo VI – Minuta da ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS.
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14.3. Fazem parte integrante do Edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Modelo de Proposta
Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Atendimento
Anexo IV – Modelo de Declaração de Mão de Obra de Menores
Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Anexo VI – Declaração de Pleno Atendimento
Anexo VII – Minuta da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Anexo VII – Minuta de Contrato.

Esperantina (PI), 28 de Junho de 2017.

Aquiles Lima Nascimento
Presidente da CPL/Pregoeiro.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
........timbre ou identificação do licitante........

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º _________________
Atendendo ao Pregão Presencial acima citado, apresentamos nossa proposta, conforme abaixo
alinhado:

Item Quant.

Unidade

Descrição dos itens

Marca

Valor Valor
Unit. Total

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxx) VALIDADE DA
PROPOSTA:
CONTATO PARA ENVIO DE ORDEM DE COMPRA:
( ) FAX: _________________________
( ) E-MAIL: _______________________________________________________
Declaramos que os preços consignados nesta proposta abrangem todas as despesas com
equipamentos, transportes, leis sociais, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para fornecimento dos produtos citados no
objeto.
Local e data
____________________________
Assinatura
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º ____________

A empresa (NOME DO LICITANTE), cadastrada no CNPJ sob n.º (NÚMERO DO CNPJ), sito a
(ENDEREÇO COMPLETO) por intermédio do seu representante ou procurador, nos termos do
art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/2002, declara, sob as penas da lei, para os devidos fins de direito, ao
Município de Esperantina, que atende plenamente a todas as condições de habilitação
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial (RP) acima citado.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
Local e data.
Assinatura
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES
PREGÃO PRESENCIAL (RP) N.º ________

______(NOME DO LICITANTE)_______________CNPJ/CPF n.º ________ sediada à
________(ENDEREÇO COMPLETO) ___________ DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27
de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.
--------------------------------, ----- de -------------------------------- de 20__.
_______________________________
Nome Completo do Declarante
_______________________________
CPF do declarante
_______________________________ Assinatura
do Declarante
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICOREMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
COOPERATIVA
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empresa)
DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa)...................., inscrita no CNPJ sob o n.º
........................................., sediada .............. (endereço completo)................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º
...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei
Complementar n.º 123/2006 ou cooperativa nos termos do art. 34 da Lei nº 11.488/2007, estando
apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma
das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro
de 2006.
( ) ME
( ) EPP
( ) Cooperativa

Local/Data
__________________________________
Assinatura do Representante Legal ANEXO
A N E X O VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO
OBJETO: Registro de Preço para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de
confecção de placas de sinalização de trânsito para atender as necessidades do município de
Esperantina-PI, sendo que as Especificações Técnicas dos serviços a serem realizados encontramse detalhadas no Anexo I - Termo de Referência.
Prezados Senhores, Declaramos, sob as penas da Lei, que esta empresa não incorre em qualquer
dos impedimentos previstos no Edital, dentre eles:
1 - Tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2 - Esteja impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública.
3 - Esteja enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.
4- Demais impedimentos previstos no Edital.

Local/Data

__________________________________
Assinatura do Representante Legal
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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 45 de 24/10/2013 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/2017,
consoante consta do Processo nº xxx/2017, RESOLVE registrar preços de Registro de Preço para
futura Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de placas de sinalização
de trânsito para atender as necessidades do município de Esperantina-PI 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:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1
– Constitui objeto desta Licitação o Registro de Preço para futura Contratação de empresa
para prestação de serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito para atender as
necessidades do município de Esperantina-PI.
1.1 – Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e seus
Anexos.
2
– APRESENTAÇÃO: o produto deverá ser apresentado de acordo com as necessidades da
Prefeitura Municipal de Esperantina, nas quantidades solicitadas nas ordens de fornecimento e de
acordo com as normas da ABNT.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3
– A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, nos termos da legislação pertinente.
4
– Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94,
durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Esperantina
NÃO será obrigado a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o produto referido na Cláusula
I, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato,
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras.
5
– Ocorrendo qualquer das hipóteses no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com alterações que
lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada,
garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6
– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisição dos respectivos
produtos pela Prefeitura Municipal de Esperantina.
CLÁUSULA IV – DO PREÇO
7.1
– O preço total estimado está fixado em R$(...).
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7.2
- O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o
seguinte, de acordo com a respectiva classificação no Pregão:

Item

Quant.

Descrição do Item

Unidade

Marca

Valor por
Valor
item
Total R$
R$

8
– Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as
cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão, que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.
9
– Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas
apresentadas no Pregão pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
10
- A Contratada deverá fornecer o produto adjudicado de acordo com o solicitado e deverão
ser entregues em até 15 (quinze) dias úteis.
11
– O local da entrega, de cada fornecimento, será estipulado na solicitação formal da
Diretoria de Compras, em local expressamente indicado por esta.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES
14 - São obrigações do contratado, além de outras decorrentes da legislação aplicável:
a)
Entregar os Produtos nas especificações e quantidades constantes da ordem de
fornecimento, e dentro do perímetro estabelecido no Edital e na Legislação;
b)
Emitir os documentos fiscais correspondentes;
c)
Arcar com todas as despesas referentes ao pessoal de sua contratação, incluídas as
obrigações trabalhistas, previdenciárias, salários e outras;
d)
Arcar com os prejuízos causados a terceiros e à Contratante, diretamente ou por seus, no
que se refira à execução do presente contrato ou à qualidade dos produtos por ele fornecido, desde
que comprovada a culpa;
e)
15 - São obrigações da contratante:
a)
Efetuar ao contratado, nos valores e prazos avençados os pagamentos referentes ao
fornecimento dos produtos;
b)
Fiscalizar o fiel cumprimento do contrato.
CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO
16
- O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela
Fazenda da Prefeitura Municipal de Esperantina, por meio de crédito em conta corrente, da
seguinte forma: em até 30 (trinta) dias, após a devida comprovação da entrega definitiva dos
produtos nas condições exigidas e emissão da respectiva Nota Fiscal.
16.1 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.
16.2 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços.
16.3 - A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, documentação (CND) que
comprove a regularidade junto ao INSS e FGTS, sob pena de retenção do pagamento.
CLÁUSULA VIII – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
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17
– As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais
serão apontadas pelo setor de contabilidade no ato que antecede cada aquisição, conforme dispõe
o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações estarão presentes na ORDEM DE
COMPRA, instrumento substitutivo do contrato.
CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
18
– Os contratos de fornecimento decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão
formalizados com o recebimento da requisição pela detentora.
19
– As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega destes estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.
20
– Se a qualidade dos produtos entregue não corresponder às especificações exigidas no
edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à
detentora para substituição, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis independentemente da
aplicação das penalidades cabíveis.
21
– Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual
poderá ser feita diretamente por requisição ou através de ofício ou fax ou e-mail, devendo dela
constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o
carimbo e a assinatura do responsável.
22
– Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota-fiscal eletrônica ou nota fiscal
fatura.
23
– A empresa fornecedora, quando do recebimento de ordem de fornecimento enviada pela
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora
em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.
24
– A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.
CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES
25
– A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na
licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no item 7 do presente instrumento de
registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com
as alterações que lhes foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
26
– O adjudicatário que, convocado no prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com o Município, e será descredenciado dos sistemas de cadastramento a que estiver
inscrito, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas aplicáveis e demais cominações
legais.
27
– Ficam estabelecidas as seguintes sanções: a) advertência;
b)
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta por dia de atraso, durante o
qual, sem justa causa, não for cumprido o prazo fixado na proposta, acumulável com as demais
sanções, que poderá ser descontada em eventuais créditos existentes junto a Prefeitura Municipal
de Esperantina;
c)
Suspensão dos pagamentos, até a regularização dos fatos geradores das penalidades;
d)
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
e)
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
28
– O prazo para apresentação da defesa prévia das penalidades aplicadas será de 03 (três)
dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.
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29
– O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, deverá ser descontado
dos pagamentos devidos, sendo automaticamente suspensos os por vir e, caso sejam estes
insuficientes, a diferença deverá ser paga pela Empresa por meio de guia própria emitida pela
Prefeitura ou depósito em conta, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da sua
aplicação.
30
– As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA X – DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
31
– Considerando o prazo de validade estabelecido no item 4 da Cláusula II, da presente Ata,
e, em atendimento ao § 1º do art. 28 ,da Lei Federal 9.069, de 29/06/1995, ao art. 3º, § 1º, da
Medida Provisória 1.488-16, de 02/10/1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer
reajustamento de preços, a não ser que seja comprovado a quebra do equilíbrio econômico
financeiro entre as partes como trata o art. 65, inciso II , alínea “d” da Lei 8.666/93, até que seja
completado o período de 12 (doze) meses, contado a partir da data-limite para apresentação das
propostas indicadas no preâmbulo do Edital do Pregão.
32
– Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes
em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA XI – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
33
– O produto objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante
consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
34
– A cada fornecimento do produto, serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e
“b”, da Lei Federal 8.666/93, por pessoa a ser indicada na respectiva nota de empenho.
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
35
– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
35.1 – Pela Administração, quando:
35.1.1 – a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
35.1.2 – a detentora não retirar qualquer nota fiscal, no prazo estabelecido, e a Administração não
aceitar sua justificativa;
35.1.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração;
35.1.4 – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
35.1.5 – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
35.1.6 – por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração;
35.1.7 – a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante
ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;
35.1.7.1 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando se cancelado o preço
registrado a partir da última publicação.
35.2 – a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA XIII – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
36
– A aquisição dos produtos da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, caso a
caso, pela Prefeitura Municipal de Esperantina.
36.1 – A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão,
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto.
CLÁUSULA XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
37
– Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão, seus anexos
e a proposta da empresa retro qualificada classificada em 1º lugar no certame.
38
– Fica eleito o foro da Comarca de Esperantina para dirimir quaisquer questões decorrentes
da utilização da presente Ata.
39
– Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente,
aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
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 xxx /2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° xxx/2017
MINUTA DE CONTRATO N° xxx/2017
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE
ESPERANTINA-PI QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO
DE
ESPERANTINA,
POR
INTERMÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
A EMPRESA ........................., NOS TERMOS QUE
SEGUEM, EM CONSONACIA 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, por intermédio da Prefeitura Municipal, CNPJ sob o n.º ........,
com sede na XXXXX, XX, Centro, neste representada pelo (a) Secretário (a), a Sra.
XXXXXXXXXXX, 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 Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de
placas de sinalização de trânsito para atender as necessidades do município de Esperantina-PI 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:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto de Registro de Preço para futura Contratação de empresa para
prestação de serviços de confecção de placas de sinalização de trânsito para atender as necessidades
do município de Esperantina-PI.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços, bem assim para definir
procedimentos e normas decorrentes as obrigações ora contraídas integram este contrato como se
nele estivessem transcritos com todos os seus anexos, em consonância com as Leis 8.666/93 e suas
alterações posteriores e 10.520/2002, os seguintes documentos:
a)
Edital do Pregão Presencial SRP nº xx/2017 e seus anexos;
b)
Proposta (s) de Preços e seus Anexos, apresentados pela CONTRATADA;
c)
Ata de Registro de Preços;
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
O objeto deste Contrato deverá ser executado no prazo máximo de xxxxx (xxxxxx) meses,
contados da data da assinatura.
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Parágrafo Único - A inobservância do prazo estipulado nesta cláusula ocasionará a aplicação das
penalidades previstas neste contrato, nos termos do Edital Pregão Presencial SRP xx/2017x e Ata
de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
4.1- A CONTRATADA receberá pelo fornecimento do objeto a importância de R$________
(________), que será pago parceladamente, de acordo com as quantidades efetivamente
executadas.
Parágrafo Primeiro - A Contratante pagará à Contratada somente o que for efetivamente
fornecido e em conformidade com as requisições expedidas.
4.2 - Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de
entrada do requerimento e fatura/nota fiscal, devidamente atestada e recibo no setor de compras
da Prefeitura Municipal, sob pena de assistir direito às verbas e atualização dos valores na forma
legal.
4.3- Caso haja multa por inadimplemento contratual, a Contratante poderá descontar dos
pagamentos, adotando o seguinte procedimento:
a)
A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b)
Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá
o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes de paga ou
compensada a multa que, porventura, lhe houver sido imposta.
4.4 - No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e demais exigências
fixadas neste Contrato e no instrumento convocatório, a Contratante fica, desde já, autorizada a
reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam processadas as alterações e retificações
determinadas, aplicando-se à Contratada as multas previstas da Cláusula Décima Quarta deste
Contrato.
Parágrafo Terceiro - Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações
monetárias de qualquer natureza, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Contrato.
4.5 - A fatura apresentada com erros, em desacordo com o estabelecido na Ata de Registro de
Preços, será devolvida à CONTRATADA para devidas correções. Nessa situação, o prazo
estabelecido no subitem 2.2, acima, passará a ser contado da data de recebimento da fatura
devidamente regularizada.
4.6- Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta bancário, devendo o fornecedor
informar o número da agência e da conta corrente, onde será creditado o pagamento.
4.7- Em face do disposto no artigo 71, parágrafo 2º da Lei 8.666/93, com a redação da Lei 9.032/95,
serão observados por ocasião de cada pagamento, as disposições do artigo 31 da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991, da Lei 9.711/98 e orientações vigentes expedidas pelo INSS.
Parágrafo Quarto– A CONTRATADA, no ato do pagamento, deverá apresentar prova de
regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, Seguridade Social e FGTS.
CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Verificado algum dos casos previstos na alínea d, do inciso II, do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93,
será possível a recomposição de preços a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro do
contrato.
Parágrafo Primeiro - Os preços unitários estabelecidos para o fornecimento do objeto licitado,
desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data da assinatura do contrato
pela CONTRATANTE e CONTRATADA, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de
início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, serão reajustados utilizando-se a
variação do IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE.
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Parágrafo Segundo - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
Parágrafo Terceiro - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
Parágrafo Quarto - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.
Parágrafo Quinto - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação
mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS
Os recursos para c Registro de Preço para futura Contratação de empresa para prestação de serviços
de confecção de placas de sinalização de trânsito para atender as necessidades do município de
Esperantina-PI são oriundos Orçamento Municipal 2017
Unidade Orçamentária: 0210, 0213
Programa: 15; 04
Projeto Atividade: 2320, 2040
Elemento de Despesa: 33.90.39.00
Fonte de Recurso: FPM e RECURSOS PROPRIOS
CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL, DO PRAZO DE ENTREGAE DAS CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO
7.1 - Os Objetos deverão ser entregues periodicamente de acordo com as necessidades da
Prefeitura Municipal, em local indicado, condicionada ao aceite expresso de servidor designado
para o recebimento, rigorosamente de acordo com os termos pactuados, obedecendo ao
cronograma expedido pela Contratante.
7.2 – A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa da Prefeitura
Municipal, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular
administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio
de Ordem de Fornecimento.
7.3 – A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo
máximo de 03 (três) dias úteis contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de
Fornecimento.
7.4 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita em local designado pela Prefeitura
Municipal, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou substituições
indicadas pela equipe ou pessoa designada para recebimento.
7.5 – O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, no local designado, para verificação
da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital.
7.6 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no comprovante respectivo, a data, o
nome, o cargo e a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
7.7 – Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá, se disser respeito à
especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
Parágrafo Segundo - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a
Administração.
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7.8 – O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral
da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou
Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designada.
7.9 - Os medicamentos deverão ser transportados em veículo em perfeitas condições técnicas e
sanitárias.
7.10 - No ato do fornecimento do produto será feito, pela equipe responsável, análise visual e
sensorial (Validade mínima de 06 meses) dos medicamentos, além destas, outras características
serão observadas como: conservação, resistência da embalagem, indicação da composição
(ingredientes e rotulagem farmacêutica), registro no órgão competente, presença de insetos ou
larvas e mesmo sujidades ou material estranho.
Parágrafo Terceiro - Caso o mesmo não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos,
o fornecedor deverá realizar a troca dos produtos no prazo máximo de 48h, independente da
aplicação das penalidades cabíveis.
7.11 -A Contratante indicará um técnico/fiscal que será o interlocutor de todos os contatos com a
Contratada, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos trabalhos.
Parágrafo Quarto - Em nível de acompanhamento, deverão ser procedidas reuniões periódicas,
na medida em que as necessidades de desenvolvimento dos trabalhos assim exigirem.
CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
A contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de medicamentos básicos,
medicamentos especiais, medicamentos controlados, material odontológico, material clinico
ambulatório, objeto deste contrato, será executado pela CONTRATADA, sob o regime de
execução indireta conforme indicado em Ordem de Fornecimento /Nota de Empenho expedida
pela Prefeitura Municipal, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da
Proposta.
Parágrafo Primeiro - A Contratada não poderá transferir o presente Contrato no todo ou em
partes, nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso consentimento
da Contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
Parágrafo Segundo - Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a
Contratante, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será a
Contratada.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO
A CONTRATANTE emitirá Ordem de Fornecimento, na qual serão explicitados os endereços e
condições de execução, em consonância com a empresa indicada, conforme Ata de Registro de
Preços.
Parágrafo Primeiro- Configurando-se atraso no fornecimento dos produtos, excluídas as razões
de força maior, com relação aos prazos fixados em requisição ou CONTRATO, será aplicado
multa:
a)
De 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo
com o proposto e o estabelecido no Edital e Ata de Registro de Preços, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicado oficialmente;
b)
Multa equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total,
ou 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;
Parágrafo Segundo- Após 15 (quinze) dias de atraso, além de rescindir o contrato, a Prefeitura
Municipal - PME aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, conforme consta
na alínea do subitem do instrumento convocatório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura, podendo
ser prorrogado no interesse da Administração, respeitado o disposto na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
A Prefeitura Municipal se reserva no direito de aumentar ou reduzir o objeto em até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor do contrato, previstos no parágrafo 1º, do art. 65, da Lei nº8.666/93, sem
que dessa decisão caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
12.1 - São obrigações e responsabilidades da contratada:
a)
Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente da
entrega dos produtos, de forma a obter uma operação correta e eficaz, entregando os produtos de
forma meticulosa e sempre que solicitado;
b)
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela Administração;
c)
Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados, quando
estiverem fazendo a entrega dos produtos;
d)
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, distrital ou
municipal, as normas de segurança da Administração;
e)
Instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes nas áreas da entrega dos
produtos;
f)
Adotar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios, objetivando a correta execução dos serviços de entrega dos produtos;
g)
Entregar o material de acordo com as especificações técnicas e as condições estabelecidas
no edital, seus anexos e na Ata de Registro de Preços, que fazem parte integrante deste instrumento;
h)
Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto conforme registrada na
ATA no, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela PME, cujas reclamações
se obrigam a atender;
i)
Efetuar a entrega do objeto/produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações constante da Ata de Registro de
Preços e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo, procedência e prazo de validade, quando couber;
j)
Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da
presente licitação sempre que demandada;
k)
Comunicar á Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
l)
Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às
dependências da PME;
m)
Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da PME, ou
ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato;
n)
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a PME.
o)
Atender as recomendações dos fabricantes, bem como obedecer as normas regulamentares
expedidas pelos órgãos competentes e às normas atinente ao objeto desta licitação, quando couber;
12.2 – Cabe também a Contratada responsabilizar-se:
a)
Por quaisquer acidentes na entrega dos PRODUTOS, inclusive quando às redes de serviços
públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda por fatos que resultam em destruições ou
danificações dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até o recebimento definitivo dos bens
e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros.
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b)
Pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que
incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
c)
Por manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d)
Durante o período de entrega dos produtos, pela substituição e/ou reparação de partes que
apresentarem defeitos, sendo todas as despesas inerentes à reposição e transporte destas por conta
da CONTRATADA.
e)
Por não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
12.3 A Administração contratante (PME) obriga-se a:
a)
Exercer a fiscalização dos serviços por intermédio de servidor especialmente designados,
na forma prevista na Lei no 8.666, de 1993;
b)
Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulados no contrato, após a entrega dos produtos;
c)
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
d)
Proporcionar todas as facilidades, bem como informações e esclarecimentos que venham a
ser solicitados para que a empresa fornecedora dos produtos possa desempenhar suas funções;
e)
Permitir o acesso dos empregados da empresa fornecedora às dependências da PME, para
execução do objeto desta licitação, quando solicitado;
f)
Informar previamente o local da entrega dos Medicamentos, data e horário, em
conformidade com o Edital e Ata de Registro de Preços;
g)
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais/serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes na Ata de Registro de Preços, para
fins de aceitação e recebimento definitivos;
h)
Notificar, por escrito, à empresa fornecedora dos produtos, a ocorrência de eventuais
imperfeições nos mesmos, dentro do prazo de garantia para a sua substituição;
i)
Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações
assumidas pelo fornecedor;
j)
Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos objeto desta licitação;
k)
Atestar recebimento do objeto referente à Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.2 -Constituem motivos para rescisão do contrato:
a)
O não cumprimento de cláusulas contratuais;
b)
Atrasos injustificados nos prazos de fornecimento dos produtos solicitados;
c)
Paralisação no fornecimento sem a devida justificativa;
d)
A decretação de falência, ou em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
e)
A dissolução da sociedade;
13.2 -A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como Termo Final do contrato o último dia
do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior;
13.3 -A CONTRATANTE, no caso da rescisão unilateral com base nos incisos XII a XVII, do art.
nº 78, da Lei Federal Nº 8.666/93, pagará a CONTRATADA conforme dispõe o § 2º, do art. 79,
da referida Lei;
13.4 - Havendo multa contratual ainda não liquidada, o montante do valor será deduzido da
importância a ser paga à firma CONTRATADA.
Parágrafo Único - No caso de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA receberá somente
o valor correspondente aos serviços executados, deduzido o valor de multa contratual prevista na
cláusula seguinte.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES
14.1 - Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de
mora de 0,3 % (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando
a 10% (dez por cento).
14.2 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes
penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93;
a)
Advertência;
b)
Multa equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total,
ou 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial;
14.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com
a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
14.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada
ressarcir a PME pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Esperantina;
14.5 - Rescisão contratual, nos termos dos art. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE, até o 5º(quinto) dia do mês subsequente à assinatura deste contrato,
providenciará a sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios (DOM), visando garantir, a
eficácia do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão submetidos ao parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL
DE ESPERANTINA, e resolvidos de conformidade com o preceituado na Lei nº 8.666/93, suas
alterações posteriores e demais legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Esperantina, Estado do Piauí, como competente para dirimir as
questões decorrentes da execução deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, firmam o presente instrumento juntamente com 02 (duas) testemunhas,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos reais e jurídicos nele previstos.
Esperantina, _______ de ______________ de 2017.
_______________________________________
CONTRATANTE
_______________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
________________________________RG_________________CPF___________________
________________________________RG_________________CPF___________________
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