
 

 

 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 

EMPRESA:__________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________________  

CNPJ DA EMPRESA:__________________________________________________  

TELEFONE: _________________________________________________________  

E-MAIL: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Recebi cópia do Edital e seus Anexos relativos ao Pregão Presencial nº 008/2021, 

cujos envelopes de Proposta de Preço e Documentação, serão recebidos pelo 

Pregoeiro às 09:00 (nove horas) do dia 15/07/2021, na sala de licitações da Prefeitura 

Municipal de Currais,  

 

 

 ______/______/2021. 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura 

 

 

 

OBS: Os licitantes que retirarem o Edital via internet deverão preencher esta 

folha e encaminhar para o e-mail: cplcurrais@gmail.com A não remessa deste 

recibo exime a Comissão/Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 254/2021  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021  

MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE 

 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 

 

O Município de Currais – PI, por meio do seu Pregoeiro, designada pela portaria 

140/2021 de 26 de abril, torna público que, de acordo com a Lei Federal N.º 10.520, 

de 17.07.2002 e, subsidiariamente, Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações, Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de 

agosto de 2014, e Decreto Municipal nº 010/2021, de 06 de maio de 2021, nos termos 

deste edital e seus anexos, realizará, às 09:00 (nove horas), do dia 15 de julho de 

2021 na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Currais, a sessão de abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, tipo “menor preço” e adjudicação “por lote”, conforme disposto nos 

anexos correspondentes,  destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MOTORES, QUADROS E BOMBAS SUBMERSAS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS - PI, 

Maiores informações podem ser obtidas pelo E-mail: cplpcurrais@gmail.com ou na 

sala da Comissão Permanente de Licitações. 

 

A Prefeitura adotará todas as medidas de segurança para evitar a possibilidade de 

propagação do covid-19 durante a realização da reunião para abertura dos envelopes 

documentação e propostas. 

 

RETIRADA DO EDITAL 

 

A cópia deste edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da 

Prefeitura Municipal de Currais, o qual pode ser adquirido no endereço 

www.currais.pi.gov.br ou no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. 

 

CAPÍTULO I – DO OBJETO: 

 

1.1. Esta licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MOTORES, QUADROS E BOMBAS SUBMERSAS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS - PI 

 

http://www.currais.pi.gov.br/


 

 

1.2. A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas obrigações 

do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitação está registrada neste Edital, na 

Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informações sobre 

a licitação. 

 

CAPÍTULO II – DA PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas 

pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, conforme 

cada caso, que preencherem as condições de credenciamento e habilitação, disposto 

neste Edital. 

2.2. Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006 nesta licitação, as MPE 

(MEI, ME E EPP), farão jus aos mesmos benefícios sendo, portanto, denominadas 

genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas. 

2.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento, interessados 

que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) – Empresa que esteja suspensa de participar de licitação 

c) Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, estadual, ou Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

d) Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por 

servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 

nos termos do art. 9º, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 

e) Empresas em regime consórcio e/ou sejam controladoras, coligadas ou 

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

 

CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO 

 

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

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 

sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência da investidura, devendo, ainda, no ato de entrega dos 

envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 

equivalente. 

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

(desde que reconhecido firma), da qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 



 

 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga, inclusive se for microempresa (ME) e empresa 

de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso; 

c) Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de 

procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular lances, 

negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME) e empresa 

de pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso. 

d) Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciada, e 

cada representante só poderá representar uma empresa, podendo o mesmo ser 

substituído para efeito de participação na Sessão, desde que conste da Procuração, 

inclusive, com os mesmos poderes. 

e) O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo cópia do 

documento oficial de identificação que contenha foto, acompanhado da original para 

conferência.  

3.2 – No momento do credenciamento deverá ser apresentada DECLARAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 

dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação. 

3.3 – Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, fora dos 

envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e 

entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, 

procedendo-se sua abertura em conformidade com o estabelecido na sessão. 

3.4 – A ausência de credenciamento do licitante ou a representação defeituosa da 

empresa não excluirá o licitante de participar do certame, mas o impedirá de formular 

lances e representar a empresa para todos os fins. 

3.5 – As MPE, nos termos do art. 72 da Lei Complementar nº 123/06 e devido à 

necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se acrescidas das 

expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou denominação e apresentar a CERTIDÃO 

SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL JUNTO, ou DECLARAÇÃO DE 

ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL OU CARTÓRIO DE REGISTRO ou 

CERTIFICADO DE CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - CCMEI, 

COM A DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada 

pelo seu proprietário ou sócios ou contador responsável pela escrituração da empresa 

devidamente registrado no órgão Regulador. 

3.6 A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora do envelope de proposta e 

documentação, a qual deverá ser entregue à Pregoeiro para que a empresa usufrua 

dos privilégios da Lei nº123/06. 



 

 

3.7. – A responsabilidade pela declaração de enquadramento como MPE é única e 

exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 

possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

3.8. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

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

situação jurídica através da declaração supracitada junto com a Certidão da Junta 

Comercial. 

3.9. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao 

nome credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e 

consciente, desobrigando a Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n  

123/06 aplicáveis ao presente certame; 

3.10. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no 

edital. 

3.11 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação 

necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta 

apresentada quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará 

renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos. 

3.12 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos envelopes nº 01 

e nº 02, não cabe a desistência da proposta. 

 

CAPÍTULO IV – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

 

4.1. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá 

apresentar à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação, a 

proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados 

no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

além da razão social do licitante, se os mesmos não forem timbrados. 

4.2. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser 

apresentada fora dos Envelopes n.º 01 e 02. Os casos omissos serão decididos pelo 

Pregoeiro no momento da sessão, com registro da ocorrência em ata. 

4.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 

separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua 

parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

 



 

 

 

 

ENVELOPE- Nº 01 PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxxxx - xxxxx 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOC. DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxxxxxx 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

4.4 A proposta comercial, declarações e demais documentos deverão ser elaboradas 

em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas 

numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser 

datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, legalmente 

habilitado. 

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

originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autenticidade no site 

correspondente. 

 

CAPÍTULO V – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA: 

 

As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste 

instrumento convocatório e anexos que deste fazem parte integrante como aqui 

transcritos. 

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

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal; 

b) Número do Pregão 

c) Preço unitário do item, cotando-se cada produto discriminado no item, em moeda 

corrente nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula e 

por extenso tanto o unitário quanto o total. Nos preços propostos deverão estar 

incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes 

(fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação. 

 



 

 

d) Prazo de validade dos valores, que será de 12 (doze) meses, contados da data do 

respectivo, assegurada à prerrogativa prevista no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 

a qualquer órgão ou ente contratante desde que preservadas todas as vantagens para 

a Administração. 

e) O item deverá apresentar descrição completa detalhada de acordo com Termo de 

Referência, de maneira a demonstrar que o produto cotado atende às especificações 

técnicas constantes dos Anexos deste edital. 

5.2 As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados, 

conforme o anexo I (Termo de Referência), não sendo permitidas ofertas com 

quantitativo inferior. 

5.3 Cada empresa poderá apresentar uma proposta escrita para cada lote no qual 

terão que ser cotados todos os itens; podendo, no entanto, participar de tantos lotes 

quando suportar sua capacidade para fornecimento na forma prevista neste edital. 

5.4 Prazo de validade da proposta que não poderá será inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data da realização do certame. 

5.5 A proposta deverá ser apresentada com especificação completa, igual à exigida 

no edital (anexos) obrigando-se o proponente, nesse caso, a entregar o produto de 

acordo com as exigências do Edital. 

5.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta, seja em 

relação a prazo, especificações do produto ofertado ou qualquer outra condição que 

importe em modificação dos termos da proposta original, ressalvadas as alterações 

destinadas a sanar evidentes erros formais, assim avaliadas pelo pregoeiro na 

sessão. 

5.7 A falta do valor por extenso na proposta não será motivo para desclassificação, 

podendo o mesmo ser assentado pelo licitante em Ata. 

5.8 Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o 

preço por extenso. 

5.9 A falta da rubrica na proposta, CNPJ e/ou endereço completo, acarretará 

desclassificação da proposta neste certame, ficando na sessão de abertura lavrada 

em ata todos os autos sob o conhecimento do Representante Legal ou procurador da 

licitante, desde que tenha poderes para este fim. 

5.10 A proposta de preço deverá estar acompanhada da Declaração de que o 

fornecedor do objeto conhece e aceita as regras determinadas pela Administração e 

da Declaração de compromisso de entrega dentro do município de Currais - PI, sem 

custos adicionais e independentes da quantidade, através deste edital, sob pena de 

desclassificação. 

5.11 O preço registrado permanecerá fixo e irreajustável pelo período mínimo de 12 

(doze) meses, exceto quando confirmado motivo justo para revisão ou atualização. 

 



 

 

5.12 Qualquer vício ou defeito na proposta será observado pelo pregoeiro que 

desclassificará a mesma, salvo em situações previstas na Lei nº 10.520 e a Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e suas posteriores Alterações. 

 

CAPÍTULO VI – DO JULGAMENTO CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.1. No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão 

pública para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos 

interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas 

escritas e documentação de habilitação. 

6.2. O pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01, contendo a Proposta de 

Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma 

análise prévia dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando 

como corretos e adotando como critério de aceitabilidade os preços “unitários”. 

6.3. Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, 

a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances 

verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 – Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro selecionará 

as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL POR 

LOTE e todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em 

até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço ofertado, disposto em 

ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da 

etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, 

até o máximo de 03 (três), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam 

os preços ofertados. 

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

empatadas, independentemente do número de licitantes. 

d) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase 

de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos 

lances. 

6.5 Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, apresentem 

emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata 

compreensão do enunciado;  

b) Não se refira à integralidade do objeto;  



 

 

c) Apresentem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com 

os preços de mercados, excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

d) Não atenda as exigências deste instrumento convocatório ou das diligências. 

6.6 O pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 6.4 para a 

apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e 

decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se 

das demais em ordem decrescente de valor. 

6.7. O pregoeiro, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mínimo entre os 

lances, para agilizar a sessão. O Pregoeiro poderá no decorrer da sessão estipular, 

para novos lances, parâmetros ou percentagem de redução sobre o menor preço 

(margem de lance) 

6.8 Em observância à Lei Complementar Federal nº 123/2006, na presente licitação 

será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

MPE. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas MPE sejam superior até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem 

classificada; 

b) O pregoeiro consultará a MPE melhor classificada, dentre aquelas que 

estejam na situação de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou 

superior em até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pela 

proponente detentora do menor preço, para que manifeste a intenção de 

apresentar novo lance proposta com valor inferior ao valor da melhor oferta 

apurada. 

6.9 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A MPE mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta, 

inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. (inciso 

I do art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123/2006); 

b) Não ocorrendo à contratação da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste Edital, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

do subitem 6.8.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal nº 123/2006); 

c) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.9 deste 

Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame (§ 1º do art. 45 da Lei Complementar Federal nº 

123/2006); 

d) O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por MPE (§ 2º do art. 45 da Lei Complementar Federal 

nº 123/2006). 



 

 

6.10 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 

preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances ou conforme determinar o pregoeiro 

no momento da sessão. 

6.12 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 

desistente às penalidades previstas neste Edital. 

6.13 Caso não se realizem lances verbas, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita e o valor estimado para contratação. 

6.14 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas o Pregoeiro 

verificará a existência de empresas com PRIORIDADES DE CONTRATAÇÃO ou 

MARGEM DE PREFERÊNCIA. 

6.15 O Pregoeiro poderá, ainda, negociar com o autor da oferta de menor valor com 

vistas a reduzir ainda mais o preço, caso não optem pelo empate. 

6.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 

6.17. O Pregoeiro poderá  a  qualquer  momento  solicitar  às  licitantes  a composição  

de  preços  unitários  dos  Produtos,  bem  como  os  demais esclarecimentos que 

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

procedimentos de investigação a fim de conferir dados em garantia do objeto. 

6.18. 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, ou 

mais, aceitável cujo autor(s) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso em que será 

(ão) declarado(s) vencedor(s). 

6.19. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

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

a ele(s) adjudicado o referido LOTE; 

6.20. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR 

LOTE, atendidas as condições estabelecidas neste Pregão 

6.21 O pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores 

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

objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das 

especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da 

sessão licitatória. 

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

ocorrências relevantes que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de 

Apoio e pelos representantes presentes 



 

 

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

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

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

levados em consideração para efeito de posterior chamamento 

 

CAPÍTULO VII – DA FASE DE HABILTAÇÃO 

 

Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora 

da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE nº 02, os 

documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de 

preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e 

exame correspondentes: 

 

7.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na 

alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova 

da diretoria em exercício; 

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

estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de Cooperativa, 

nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16/12/1971, quando a 

atividade assim o exigir. 

f) Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e” deste subitem não 

precisarão constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

7. 2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 

Ministério da Fazenda (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 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 Fiscal com a Fazenda Federal, com base na Portaria 

Conjunta RFB/PGF nº 1.751, de 02/10/2017. 

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

da Fazenda Estadual ou equivalente em cada Estado) 

e) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais (Administrada pelo 

Departamento de Arrecadação e Tributos do Centro Tributário Estadual ou 

equivalente em cada Estado). 

f) Certidão Quanto à Dívida Ativa Municipal (Administrada pela Procuradoria 

Geral do Município ou equivalente em cada Município); 

g) Certidão Negativa de Tributos Municipais, (Administrada pela Secretaria de 

Finanças Municipais ou equivalentes em cada Município); 

h) Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

i) Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho 

(Lei 12.444/11). 

 

7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falências e concordatas ou de recuperação judicial e 

extrajudicial. 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

exigível na forma da lei, que comprove a boa e regular situação financeira da 

empresa. Admite-se a apresentação de balanço de abertura, para as empresas 

com menos de 01(um) exercício financeiro. 

c) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

c.1 publicados em Diário Oficial ou; 

c.2 publicados em jornal de grande circulação ou; 

c.3 registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 

c.4 por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do 

Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada 

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for 

apresentado o original do Diário, para cotejo pelo pregoeiro, fica dispensada a 

inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento 

do Livro em questão. 

 

7.4. – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 



 

 

a) Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, 

dentro do prazo de validade; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 

representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, de 

cumprimento do disposto no inciso XXXII do art. 7º, XXXIII da Constituição 

Federal e na Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999. 

c) Declaração da licitante elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal ou pelo procurador se este tiver outorga para tal, 

assegurando a inexistência de fato impeditiva para licitar ou contratar com a 

Administração 

d) Declaração da licitante de que não há sócios, gerentes ou diretores da 

licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia ou assessoramento dos diversos órgãos do município de Currais – Piauí.  

7.5 Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticado por cartório competente ou pelos servidores 

da Sala da Comissão de Licitação no ato da abertura dos envelopes, ou publicação 

em órgão da imprensa oficial, cuja publicação tenha sido feita até às 12:00 horas do 

último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação; 

7.6. O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 

sempre que tiver dúvida e julgar necessário 

7.7. Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, a 

mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que 

apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006). 

7.8. Sendo a proponente vencedora MPE, e havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, através do Pregoeiro, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do 

art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006). 

7.9. A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal 

nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º 

do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006). 

7.10. Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de 

habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão 



 

 

desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui 

estabelecidas. 

7.11. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados 

das causas referidas no ato inabilitatório. 

7.12. Se o licitante desatender às exigências habilitatória, o(a) Pregoeiro(a) examinará 

a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificação da 

habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a 

apuração de uma proposta que atenda as instruções, sendo o respectivo licitante 

declarado o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

CAPÍTULO VIII – DA IMPUGNAÇÃO: 

 

8.1 – Até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma da Lei 8.666/93. O licitante terá a 

mesma prerrogativa até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura das 

propostas, sendo neste caso o prazo decadencial. 

a)  A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme prevê a legislação. 

 

b)  Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 

a realização do certame, desde que a impugnação possa alterar a formulação 

das propostas. 

8.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito 

sem objeção venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura 

dos envelopes de propostas, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 

CAPÍTULO IX – DO RECURSO, DA HOMOLOGAÇÃO, ASSINATURA DO 

CONTRATO 

 

9.1. Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos envelopes e da sessão de processamento do Pregão, solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadência 

de fazê-lo administrativamente. 

9.2 A petição deverá ser dirigida ao pregoeiro, devendo o mesmo decidir no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la à 

Assessoria Jurídica para análise e parecer; 



 

 

9.3. Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão 

administrativa pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será 

designada nova data para realização do certame, com a devida publicidade, inclusive 

das alterações, se houverem. 

9.4. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

9.5. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro 

ao(s) licitante(s) vencedora(s) e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para realização do ato de controle final. 

9.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente 

9.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento; 

9.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente encaminhará os autos para adjudicação e homologação. 

a) Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, serão 

convocados para assinar o contrato, dentro do prazo e condições estabelecidos 

no instrumento convocatório. 

b) É facultado à administração, quando o convocado não assinar o contrato no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pelo primeiro classificado. 

c) A assinatura do contrato implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

d) A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar o contrato, dentro 

do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades 

legalmente estabelecidas; 

 

CAPÍTULO X - DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1. Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com 

base nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de 

agosto de 2014. 

10.2. O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será de até 05 

(cinco) dias, após regular convocação do Município de Currais – PI, podendo ser 



 

 

prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado pela parte, durante o 

seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado devidamente aceito pelo 

CONTRATANTE. 

10.3. Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) não assinar(em) o(s) contrato(s) 

no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Currais - PI, convocará a(s) 

licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas mesmas condições da proposta vencedora, inclusive quanto aos preços, ou 

revogar a licitação. 

10.4. O contrato poderá ser alterado de acordo com o artigo 65, da Lei nº 8.666/93, 

mediante Termo Aditivo, até o limite estabelecido no § 1º do artigo 65, também da Lei 

nº 8.666/93. 

 

CAPÍTULO XI – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

11.1 Os Produtos licitados deverão ser entregues de acordo com as necessidades do 

órgão/ente contratante ou em local por ele designado imediatamente após a ordem 

de fornecimento. 

a) A autorização de serviço será de inteira responsabilidade e iniciativa do 

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

regular administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, 

formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Serviço, 

quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, 

por Nota de Empenho e Contrato individual nas hipóteses que se fizerem 

necessárias cláusulas que possam resguardar direitos e obrigações futuras. 

11.2. A contratada ficará obrigada a disponibilizar o serviço quando requisitado 

imediatamente a partir da retirada/recebimento da respectiva autorização para 

atendimento. 

11.3. Os demais critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital  
 
 

CAPÍTULO XII – DOS PAGAMENTOS  

 

12.1. A Prefeitura, após a verificação da entrega dos produtos, efetuará o pagamento 

à contratada, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da realização do serviço, 

creditado em conta da Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, devendo a 

respectiva fatura discriminativa ser entregue à Prefeitura, prorrogando-se a data de 

pagamento, sem ônus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso 

ocorrido na entrega da fatura; 

12.2. A fatura deverá conter todas as descrições dos produtos adquiridos; 



 

 

12.3. O pagamento será feito na proporção da realização do recebimento dos produtos 

licitado, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 

Gestor da despesa, acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS e 

Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS do licitante vencedor; 

12.4. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu 

critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a justificativa 

da parte que considerar indevida. 

12.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não 

apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. 

12.6. O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, 

nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam 

ou não instituições financeiras. 

 

CAPÍTULO XIII – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

13.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 

0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de 

atraso injustificado na entrega dos produtos objeto deste Pregão, até o limite de 10% 

(dez por cento) do valor total do contrato. 

13.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 

descumprimento de qualquer das condições avençadas, e demais condições 

resultantes deste Pregão, o Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

Contratada as seguintes penalidades: 

a) Advertência. 

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

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente 

c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) 

anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Prefeitura 

Municipal de Currais - PI, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

CAPÍTULO XIV – DA DOTADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



 

 

14.1. Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratação que se 

seguirem à licitação correrão por conta dos recursos Abastecimento da água - 

17.512.0029.2.025 - Manutenção do sistema de abastecimento da água Fontes de 

Recursos; FPM, ICMS, ISS, etc. NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -39 – OUTROS 

SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 A Prefeitura Municipal de Currais – PI, responsável pelo presente Pregão 

reserva-se o direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, 

quando constatada ilegalidade no seu processamento, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, observado o disposto na Lei Federal nº 8.666/93; 

b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de 

propostas, na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a 

formulação das ofertas; 

c) Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a 

nova data. 

14.2.  O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com 

o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.3. O pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 

14.4 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(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

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

abertura dos envelopes “Documentação – propostas ou habilitação” na mesma 

sessão; em face do exame das propostas com as exigências do Edital, ou, ainda, se 

os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser 

dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação dar-se-

á em sessão a ser convocada pelo Pregoeiro. 

14.6. As informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos 

interessados, junto a CPL, estando disponível para atendimento de Segunda a Sexta-

feira, na sala de comissão de licitação, no horário de 08:00hs às 13:00hs e pelo E-

mail: cplcurrais@gmail.com. 

14.7. Os extratos parciais do resultado final desta licitação serão divulgados no Diário 

Oficial. 

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

disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Currais - PI, até 60 (sessenta) dias 

mailto:cplcurrais@gmail.com


 

 

após a publicação do extrato contratual, sendo posteriormente enviado para 

reciclagem. 

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

de habilitação serão devolvidos e somente requisitados na sessão em que for 

retomada a negociação, verificados naquela oportunidade na ordem de chamamento, 

a aptidão da licitante para firmar contrato com a administração. 

14.10 Fica eleito o foro da Cidade de Bom Jesus – PI, para dirimir qualquer 

controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

Integram este Edital: 

 

Anexo I – Termo de Referência de Cotação 

Anexo II – MODELO DE PROPOSTA 

Anexo III– Modelo de declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 

Anexo IV – Modelo de Declaração de inexistência de impedimento legal para licitar; 

Anexo V – Modelo de declaração de cumprimento ao art. 37, XXXIII da CF, sobre 

emprego de menores. 

Anexo VI – Minuta Contratual 

Anexo VII (Modelo - ME e EPP) 

 

Currais – PI, 30 de junho 2021 

 

__________________________________ 

Fábio Sousa Santos Oliveira 

Pregoeiro 

 

__________________________________ 

Gorete Sousa do Ó 

Membro da Equipe de Apoio 

 

__________________________________ 

Gessiane Santiago Bessa 

Membro da Equipe de Apoio 

 

 

 

Visto: 

___________________________________________ 

Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho 



 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei nº 

10.520, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e alterações 

posteriores e pela Lei Complementar nº 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas 

legais e regulamentares 

 

2. OBJETO 

 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORES, 

QUADROS E BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS - PI, de acordo com as quantidades e 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

3.1 A contratação objeto deste Termo de Referência faz-se necessária com vistas ao 

atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Currais-PI para o funcionamento 

dos poços da sede e zona rural. 

É indispensável a compra de novas bombas submersas, já que algumas delas se 

encontram demasiadamente desgastadas pelo longo tempo de uso, o que vem 

provocando muitos defeitos e necessidade de reparos. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO OBJETO E EXIGÊNCIAS 

 

LOTE 1 – BOMBAS E DIVERSOS 

 

ITE
M 

DESCRIÇ
ÃO 

UNI
D. 

QUAN
T. 

V. UNIT. 
(R$) 

V. TOTAL 
(R$) 

1 Bombeador 4R3PA-15 UN 3 914,33 2.742,99 

2 Bombeador 4R3PA-17 UN 3 1.016,67 3.050,01 

3 Bombeador 4R4PA-13 UN 3 817,33 2.451,99 

4 Bombeador 4R4PA-18 UN 5 1.052,00 5.260,00 

5 Bombeador 4R5PA-09 UN 5 738,00 3.690,00 

6 Bombeador 4R5PA-12 UN 5 898,33 4.491,65 

7 Bombeador 4R5PA-15 UN 5 989,00 4.945,00 



 

 

8 Bombeador 4R5PA-18 UN 5 1.238,67 6.193,95 

9 Bombeador 4R8PB-11 UN 5 1.583,00 7.915,00 

10 Bombeador 4R8PB-15 UN 5 2.174,00 10.870,00 

11 Kit Rotor e Difusor Bombeador - R3 UN 20 24,17 483,40 

12 Kit Rotor e Difusor Bombeador -R4 UN 20 26,33 526,60 

13 Kit Rotor e Difusor Bombeador -R5 UN 20 27,67 453,40 

14 Kit Rotor e Difusor Bombeador -R8 UN 20 43,00 860,00 

15 Motor MB4-230/1,5/380V UN 3 1.430,50 4.291,50 

16 Motor MB4-230/2.0/380V UN 3 1.425,33 4.276,00 

17 Motor MB4-230/3.0/380V UN 5 1.877,67 9.388,35 

18 Motor MB4-370/2.0/380V UN 5 1.983,00 9.915,00 

19 Motor MB4-370/3.0CV 380V UN 5 2.604,50 13.022,50 

20 Motor MB4-350/5.0CV 380V UN 5 3.446,50 17.232,50 

21 Motor MB4-230/1,5cv/220V UN 3 1.514,67 4.544,01 

22 Motor MB4-230/2.0cv/220V UN 3 1.734,00 5.202,00 

23 Motor MB4-230/3.0cv/220V UN 5 2.161,67 10.808,35 

24 Motor MB4-370/2,0cv /220V UN 5 2.671,33 13.356,65 

25 Motor MB4-370/3.0cv /220v UN 5 2.998,67 14.993,35 

26 Motor MB4-370/3.0cv /440v UN 5 3.227,65 16.138,25 

27 Motor MB4-350/5.0cv /440v UN 5 3.990,00 19.950,00 

28 Painel Control-BOX 1,5CV 220V UN 5 223,00 1.115,00 

29 Painel Control-BOX 2.0CV 220V UN 5 242,33 1.211,65 

30 Painel Control-BOX 3.0CV 220V UN 5 339,67 1.698,35 

31 Painel de Comando 1,5CV 220V UN 5 875,00 4.375,00 

32 Painel de Comando 2.0CV 220V UN 5 952,67 4.763,35 

33 Painel de Comando 3.0CV 220V UN 5 1.169,67 5.848,35 

34 Painel de Comando 3.0CV 380V UN 5 636,33 3.181,85 

35 Painel de Comando 3.0CV 440V UN 5 1.425,00 7.125,00 

36 Painel de Comando 5.0CV 380V UN 5 1.175,00 5.875,00 

36 Painel de Comando 5.0CV 440V UN 10 1.585,00 15.850,00 

 

VALOR TOTAL DO LOTE 1 

 

 

R$ 252.517,35 

 

 

4.1. O custo total estimado para aquisição dos materiais objeto deste Termo de 

Referência é de R$ 252.517,35 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e 

dezessete reais e trinta e cinco centavos) durante a vigência do exercício financeiro 

do ano de 2021. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 

 

5.1. Fornecer os produtos contratados à Prefeitura e Secretaria Municipal de 

infraestrutura e saneamento sempre que solicitado e mediante autorização sempre 

pôr escrito, diligenciando para que seus empregados executem o fornecimento. 

5.2. O fornecimento deverá ser feito sempre que autorizados pela Secretaria Municipal 

ou pôr pessoas credenciadas indicadas pela Prefeitura, as quais terão seus nomes 

comunicados por escrito. 

5.3. Responsabilizar-se totalmente pôr todos os encargos e ônus da legislação 
trabalhista previdenciária e fiscal, bem como os seguros e quaisquer outros 
decorrentes de sua condição de empregadora, cujo cumprimento poderá ser exigido 
pela Prefeitura sempre que lhe parecer necessário; 
5.4. Informar de imediato à Prefeitura e por escrito, quaisquer anormalidades que 
sejam verificadas nos produtos. 
5.5. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade e cortesia os 
pacientes da encaminhados pelo município 
5.6. Manter durante o prazo de execução do Contrato as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
5.7. Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou 
culposamente; 
5.8. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de 
ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do contrato, e que 
sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros; 
5.9. Entregar os produtos mediante o quantitativo solicitado, através de autorização 
da Secretaria solicitante do município de Currais/PI; 
 

 

Currais – PI, 30 de junho 2021 

 

__________________________________ 

Aldésio Franco Torres 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento 

 

 

 

 

Visto: 

___________________________________________ 

Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ......../2021  

PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../2021  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ....... 

 

A Prefeitura Municipal de Currais  

Sala da Comissão Permanente de Licitação  

Pregão Presencial nº. ____/2021. 

 

  Prezados Senhores, Após exames dos documentos de licitação na 

modalidade Pregão Presencial sob o nº ____/2021, objeto CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTORES, QUADROS E BOMBAS 

SUBMERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURRAIS - PI propomos realizar a entrega dos produtos constantes 

da nossa Proposta, pelo valor total de __(valor total da proposta em cifras e por 

extenso) ___, conforme Orçamento descriminado em anexo. 

 

  Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante 

o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os 

tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira 

responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de 

omissão ou incorreção na cotação da proposta.  

 

Prazo de Execução do objeto: .............(.......) dias  

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: ____, Ag: _______ Banco:______ 

 

  Declaramos, caso sejamos vencedores da licitação, forneceremos os 

produtos de acordo com as especificações e quantitativos fornecidos pela Prefeitura 

Municipal, pelos preços unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA.  

   

  Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo 

estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada 

para abertura das respectivas propostas. 

 

 

 

 



 

 

 

Local e Data 

 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal. 

CPF 

Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) Cargo / Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº xxxxxxxxxxx 

 

 

A Empresa xxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxx, por intermédio do seu representante 

legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO Nº ............  para 

aquisição de (................................................................................................) 

DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE CURRAIS – PI, em cumprimento ao previsto no 

inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as 

penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos para participação no Pregão supracitado. 

 

 

Currais – PI, ..... de ............ de 2021 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV - MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

Para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº ....../2021, a 

empresa xxxxxxx, CNPJ nº xxxxxx, sediada na xxxxxxxxx, declara, sob as penas 

da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

Currais – PI, ..... de ............ de 2021 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI - MINUTA DA DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

A empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº 03.466.121/0001-11, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr.(a). XXXXX, portador da Cédula de Identidade nº. e 

CPF nº. XXXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 

8.666, de 21 de dezembro de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 

 

SIM (    ) NÃO (   ). 

 

 

 

Currais – PI, ..... de ............ de 2021 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: 

RG: 

CPF: 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI – MINUTA CONTRATUAL 

 

MODELO DE CONTRATO, QUE ENTRE SI FIRMAM O 

MUNICÍPIO DE CURRAIS - PI E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX NA FORMA ABAIXO. 

 

 

Aos ......... dias do mês de ........ do ano de dois mil e vinte e um (2021), de um lado, a 

PREFEITURA MUNICIPAL CURRAIS – CNPJ 01.612.752/0001-76, localizada a Rua 

Padre Manoel Paredes, centro, nesta cidade neste ato representada pelo seu titular, 

Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho, CPF: ................... e RG 

...........................residente e domiciliado na cidade de Currais (PI), doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa: 

.................................................., CNPJ Nº .................................., estabelecida à 

............................, ..................., bairro ..................., na cidade de ................................, 

neste ato representada pelo(a) Sr(a). .................................., denominada 

simplesmente de, têm entre si ajustado o presente ......................................, conforme 

o Pregão nº ............/2021, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente 

pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, 

aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 

disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a ......................................................................., 

conforme especificações e quantidades constantes do Pregão nº ..../2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO 

 

A prestação de serviço, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o 

disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, 

ao Pregão nº .../2021, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses 

documentos constam do Processo Licitatório Nº ____/2021 e são partes integrantes 

e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.  

 



 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

O CONTRATANTE obriga-se a: 

 

I – Emitir a ordem de fornecimento dos produtos dos itens objeto de contrato, assinada 

pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro); 

 

II – Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste 

Contrato; – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo 

Financeiro; 

 

III – Demais obrigações constantes do Termo de Referência que fazem parte 

integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

I – Executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, 

com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta; 

 

II – Realizar imediatamente o atendimento das demandas encaminhados pela 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; 

 

III - Fornecer o objeto do contrato, imediatamente a ordem de fornecimento em estrita 

concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão nº 

006/2021; 

 

IV – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo 

CONTRATANTE; 

 

V – Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do 

contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou 

que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e 

trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal; 

 

VI – Utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação 

trabalhista e securitária regulares; 

 



 

 

VII – Manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

VIII – Fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto 

deste contrato; 

 

IX - Demais obrigações constantes do Termo de Referência que fazem parte 

integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

 
X - Substituir, reparar ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  

neste  Termo  de Referência, o produto defeituoso, bem como refazer o 

serviço deficiente 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO 

 

No ato do recebimento, será emitido recibo dos itens efetivamente entregues. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

 

Este contrato vigorará a partir de sua assinatura por até 31 de dezembro de 2021, 

prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, 

nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo 

procedimento licitatório. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratação que se seguirem 

à licitação correrão por conta dos recursos Abastecimento da água - 

17.512.0029.2.025 - Manutenção do sistema de abastecimento da água Fontes de 

Recursos; FPM, ICMS, ISS, etc. NATUREZA DA DESPESA 3.3.90 -39 – OUTROS 

SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORNECIMENTO E DO VALOR 

As  bombas  submersas,  peças  de  reposição    serão solicitados de 
forma parcelada, tão logo seja firmado o contrato e os produtos deverão 
ser  fornecidos imediatamente. 

 

O CONTRATANTE pagará  à  CONTRATADA  o  valor  estimado  de  R$ _________ 

(____), conforme os preços unitários constantes da tabela em anexo. 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a 

manter o equilíbrio econômico-financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o 

mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o 

ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos 

produtos e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será 

analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de 

preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não 

tenham sido quitadas. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser 

superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser 

repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional por meio de 

transferência eletrônica à firma contratada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da 

apresentação da nota fiscal/fatura, estando está devidamente atestada pelo setor 

competente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não 

haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo 

pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 

enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

 



 

 

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Diretor do Setor Administrativo 

Financeiro da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotará, em registro, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, 

as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE 

observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do 

contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Pregão. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos 

fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e 

aceitos pelo CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos 

porventura devidos ou cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos 

dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no 

artigo 79 da mesma lei. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução 

total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de 

indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os 

direitos da Administração, assegurada a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS 

 

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os 

recursos dispostos no seu art. 109. 

 



 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no 

prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o 

que dispõe a Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Oeiras, Estado do xxxxx, da Justiça Comum, para 

dirimir as questões derivadas deste Contrato. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato 

lavrado em três vias, assinam as partes abaixo. 

 

 

 

......................................(PI), ....de ........................... de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Raimundo Martins de Sousa Santos Sobrinho 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

 

________________________________________________ 

........................................................... 

CONTRATADA 

 

  

Testemunhas: 

 

1. _____________________________   CPF: 



 

 

 

2. _____________________________             CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII (Modelo - ME e EPP) 

 

DECLARAÇÃO 

 

________(razão social da empresa)_______, inscrita no CNPJ sob o nº 

_____________, estabelecida à Rua _______(endereço completo)______, por seu 

representante legal o(a) senhor(a) __________, Portador(a) da Carteira de Identidade 

nº _______, e do CPF: _______, abaixo assinado, DECLARA, para todos os efeitos 

legais, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

2) Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando 

que se enquadra como MPE. 

 

3) Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento 

referente ao enquadramento como MPE. 4 

 

  Portando estando apta a usufruir dos benefícios de que tratam os 

artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo fato superveniente 

impeditivo da participação no presente certame. 

 

  

 Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

 

(Local e Data) 

 

 

____________________________ 

(nome e assinatura) 

(responsável - nome, cargo e assinatura) 


