
 

 

 

EDITAL 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 049/2021. 

 

 

PROCESSO ADM Nº 135/2021 

 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Currais - PI, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.612762/0001-76, 

por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n° 015/2021 de 04 

de janeiro de 2021, informa que 07:30 hs (sete horas e trinta minutos) do dia 16/04/2021, na sala da 

Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal situada na Rua Padre 

Manoel Paredes, SN, Centro  em Currais – PI, será aberta a licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS  nº 049/2021, d o  t i p o  M e n o r  P r e ç o  e  A d j u d i c a ç ã o  G l o b a l  de acordo com 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de 

junho de 1994, cujo edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 01 de abril de 2021, 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Currais, na Rua 

Padre Manoel Paredes, centro, bem como quaisquer outros esclarecimentos sobre esta 

Licitação. 

 

Integra está TOMADA DE PREÇOS, independente de transcrição: 

 

Anexo I - MINUTA DE CONTRATO 

Anexo II - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO HÁ SÓCIOS 

Anexo III – MODELO DE PROPOSTA 

Anexo IV – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Anexo V - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

1.1. Contratação de empresa de engenharia para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA 

E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

CURRAIS - PI, cujo Edital completo será fornecido aos interessados. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Somente poderão participar desta licitação: 

2.1. Empresas que estejam devidamente CADASTRADAS junta a CPL da Prefeitura Municipal 

de Currais - PI, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 48 

(quarenta e oito) horas que anteceder a abertura do procedimento, observada a necessária 

qualificação; (art. 22, § 2º da lei 8.666/1993); 

 

2.2. Empresas especializadas no ramo, legalmente constituídas e que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos 



 

 

 

2.2 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição, conforme determina o art. 43 da Lei Complementar 

123/2006. 

2.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo prazo, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogável 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, conforme determina o art. 43 da Lei 

Complementar 123/2006. 

2.4 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 

artigo, 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, conforme determina o art. 

43 da Lei Complementar 123/2006. 

 

Será vedada a participação de empresas quando:  

 

2.5 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;  

2.6 Sob processo de falência ou liquidação na forma do Código Civil;  

2.7 Impedidas de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus 

órgãos descentralizados;  

2.8 Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93;  

2.9 Reunidas em consórcios;  

2.10 Seus diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo, ou sócios, sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura Municipal, 

conforme Art. 9, incisos I,II,II, parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei 8.666/93.  

2.10.1. Caso constatado, ainda que a posteriori tal situação, a empresa licitante será 

desclassificada, ficando está e seus representantes incursos nas sanções previstas no art. 90 da 

Lei nº. 8.666/93.  

 

DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E CREDENCIAMENTO  

 

2.11 Cada licitante poderá participar da presente Tomada de Preços diretamente ou através de um 

representante legal que será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório e a responder, por 

todos os atos e efeitos previstos neste instrumento, por sua representada.  

2.12 O credenciamento do representante legal será feito quando da entrega dos envelopes mediante a 

apresentação, junto à Comissão Permanente de Licitação, dos documentos abaixo, devidamente 

autenticados ou cópia acompanhada do original:  

a) Cédula de identidade;  

b) Documento que comprove a capacidade de representação, no caso do representante ser sócio-

gerente ou diretor da licitante, ou procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei;  

c) Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de 

outorga por instrumento público ou particular de procuração, neste último caso, COM FIRMA 



 

 

 

RECONHECIDA EM CARTÓRIO, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes de 

representação, inclusive para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de 

recursos, bem como demais atos pertinentes ao Certame;  

d) Fazendo-se representar a licitante pelo seu diretor, sócio, proprietário ou assemelhado da 

empresa licitante que comparecer ao local, deverá com provar a representatividade por meio da 

apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento 

de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de 

pessoas jurídicas, conforme o caso, devendo a documentação mencionada estar acompanhada de 

cópia ou de somente cópias autenticadas, na qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

e) Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos 

envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”;  

f) A falta ou incorreção dos documentos mencionados nas alinhas “c” e “d”, deste Edital, não 

impedirá a exclusão da empresa em participar do Certame, mas impedirá o representante de 

manifestar-se nas fases do procedimento licitatório;  

 

3. FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:  

 

3.1. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão ser apresentados em 02 (dois) 

envelopes distintos, indevassáveis, fechados e lacrados, endereçados à Comissão Permanente de 

Licitação do Município de Currais – PI, preferencialmente em envelopes timbrados, e 

necessariamente, constar na sua parte externa frontal, de forma legível e visível, o seguinte:  

 

 

PREFEITURA DE MUNICIPAL CURRAIS - PI  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)  

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

TOMADA DE PREÇOS Nº ..../.......  

ENVELOPE N. º 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE)  

 

PREFEITURA DE MUNICIPAL CURRAIS - PI  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)  

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

TOMADA DE PREÇOS Nº ..../.......  

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS  

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE) 

 

3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que deixem de apresentar quaisquer dos 

envelopes acima citados, ou cujos envelopes não possam ser identificados corretamente em função do 

seu conteúdo;  

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

  

4.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados dentro dos envelopes, rubricados e em 

uma das seguintes formas: em original, em fotocópia legível e autenticada por cartório competente, ou, 

ainda, por cópias autenticadas por integrante da Comissão de Licitação (desde que sejam exibidos os 



 

 

 

originais para conferência pela Comissão no ato da abertura dos envelopes). Em nenhuma 

hipótese, tais documentos poderão conter rasuras, entrelinhas ou reparos feitos com corretivos; Esta 

documentação, após ser colocada na ordem sequencial em que é exigida neste Edital, deverá ser 

numerada, folha por folha em ordem numérica crescente, encadernada de tal forma que nenhuma folha 

fique solta e não deverá conter rasuras ou entrelinhas. 

4.2. Para habilitação na licitação, são exigidos dos licitantes os documentos a seguir discriminados, 

dentro do prazo de validade na data de abertura do certame, em 01 (uma) via, e relativos a: 

4.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, compreendendo:  

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;  

d) Inscrição, no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada 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, quando a atividade assim o exigir, arquivados na junta comercial;  

f) Parágrafo Único – Se a licitante tiver mais de um domicílio, deverá apresentar documentos 

para habilitação relativa apenas à matriz.  

g) Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela Comissão de 

Permanente de Licitação de Currais – PI, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

Propostas (art. 22, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores); 

4.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, 

compreendendo:  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa da Dívida Ativa da 

União e Certidão Negativa referente a Tributos da Receita Federal)   

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Quanto a Dívida Ativa e 

Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta);  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante (Certidão Quanto a 

Dívida Ativa e Certidão de Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta);  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, Lei 12.440/2002  

 

4.2.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

a) Balanço patrimonial, chancelado pela junta comercial, e demonstrações contábeis do último 

exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação 

financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes provisórios; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, a menos de 120 

(cento e vinte) dias da data prevista para abertura da licitação;  

 

4.2.3. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

a) Prova de registro de profissional Pessoa Física de profissional responsável no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA 



 

 

 

b) Prova de registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

- CREA, com jurisdição no Estado onde está sediada a empresa acompanhado o comprovante 

de quitação da anuidade da empresa e seus responsáveis técnicos. 

c) Comprovação pela licitante de ter executado, a qualquer tempo, serviços de obras compatíveis 

com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s), em nome da própria 

licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

acompanhado de cópia do contrato referente ao atestado apresentado. 

 

4.2.5 OUTROS DOCUMENTOS A SER ENTREGUE NO ENVELOPE Nº 01 – 

HABILITAÇÃO 

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

prazo de validade;  

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos 

termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e art. 27, inciso V, da Lei 

8.666/93 acrescido pela Lei 9.854/99; (Modelo - Anexo III);  

c) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório. (modelo ANEXO V);  

d) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista;  

4.3. A comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, somente 

será exigida, no caso de virem a ser a(s)adjudicatárias deste certame, para efeito de assinatura do 

contrato nos termos do Art. 42 da Lei Complementar N.º 123/2006.  

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão, no entanto, apresentar os documentos 

elencados acima, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo com o art. 43 da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

4.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste Edital, será(ão) 

assegurado(s), à(s) Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte adjudicatária(s) deste certame, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) 

vencedora(s), prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, conforme o §1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 

123/2006;  

4.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 4.5, implicará decadência do 

direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, sendo 

facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2º da Lei 

Complementar n.º 123/2006;  

 

5. PROPOSTA DE PREÇOS:  

 

5.1. Os proponentes deverão elaborar, em envelope lacrado, suas propostas e planilhas em 02 (duas) 

vias, em papel timbrado da empresa, encadernada, numerada em ordem crescente e rubricada em todas 

as páginas, elaborada em língua portuguesa, com linguagem clara, sem emenda, rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada e assinada, pelo proponente, ou seu representante legal, ou procurador, contendo 

ainda.  



 

 

 

5. 2. O envelope indicará em sua parte externa o nome do licitante, a circunstância de tratar-se de seu 

conteúdo de PROPOSTA DE PREÇOS, e referência a esta TOMADA DE PREÇOS, podendo 

conformar-se ao seguinte modelo de endereçamento:  

 

PREFEITURA DE MUNICIPAL CURRAIS - PI  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)  

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

TOMADA DE PREÇOS Nº ..../.......  

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS OU COMERCIAL  

(RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO LICITANTE)  

 

5.3. Carta Proposta expressa e clara em Moeda Corrente Nacional abrangendo:  

a) Preço Global da Proposta, em algarismo e por extenso, resultante dos quadros de quantidades 

e preços;  

b) Nos preços propostos pelo LICITANTE deverão estar incluídos todos os componentes das 

despesas incidentes sobre os equipamentos, tais como: encargos sociais, todo e qualquer 

imposto ou taxa incidente, e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado, que são 

de exclusiva responsabilidade da Contratada, não cabendo à Prefeitura Municipal qualquer 

outro pagamento além dos preços propostos;  

c) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;  

d) Identificação do proponente, com data e assinatura por quem de direito, e menção ao número 

do Edital;  

e) Conta bancária: nome do Banco, Agência e número da conta corrente do licitante;  

5.4. Nas hipóteses em que a Comissão Permanente de Licitação identificar preço que, segundo seu 

entendimento, seja incompatível com os preços de mercado, notificará o licitante que o ofertou para 

justificá-lo, sob pena de desclassificação de sua proposta, não se admitindo como justificativa de 

redução ou aumento excessivo de um preço a indicação de compensações operadas em outro preço.  

5.5. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a 

entrega de todos os serviços.  

5.6. As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 60 

(sessenta) dias corridos contados da data da entrega das mesmas, podendo ser prorrogados por 

solicitação do Município de Currais - PI e com a concordância das licitantes. 

5.7. As propostas deverão ser apresentadas contemplando os quantitativos fixados, não sendo 

permitidas ofertas com quantitativo inferior ou valores unitários superiores aos valores máximos 

estipulados pelo Termo de Referência da Licitação pertinente 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

6.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo os Documentos de 

Habilitação e as Propostas de Preços será pública, dirigida pelo Presidente da CPL e realizada de 

acordo com a Lei no 8.666/93 e legislação pertinente, em conformidade com este Edital e seus 

Anexos. 

6.2. No local e hora marcados para abertura da sessão, os interessados devem comprovar, por meio de 

instrumento próprio, poderes para formulação da proposta e para a prática dos demais atos do certame, 

conforme especificado neste Edital. 

6.3. Declarada a abertura da sessão pelo Presidente, não serão admitidos novos proponentes, dando-se 

início ao recebimento dos envelopes. 

 



 

 

 

7. DO PROCESSO E JULGAMENTO 

 

O julgamento da licitação será efetuado pela Comissão de Licitação, que se orientará pelo seguinte 

procedimento: 

 

7.1. Receber no local, data e horário estabelecido os envelopes "DOCUMENTAÇÃO" e 

"PROPOSTA"; 

7.2. Em seguida à identificação dos licitantes e de seus representantes, os licitantes entregarão ao 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, os envelopes nº 01 - DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

7.3. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO", não serão admitidas 

quaisquer retificações e nem será permitida a participação de proponente retardatária; 

7.4. Aberto o envelope 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO contendo a documentação, esta, 

depois de rubricada pela Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, será oferecida 

ao exame e à rubrica dos representantes dos concorrentes presentes à sessão.  

7.5. A Comissão Permanente de Licitação examinará os documentos de habilitação de cada licitante e 

lavrará a correspondente ata, após o que divulgará o resultado de habilitação, dando ciência a todos os 

licitantes, em sessão pública, previamente marcada ou através de publicação na imprensa oficial.  

7.6. Após o cumprimento do subitem anterior, havendo manifestações de vontade de recorrer da 

decisão da Comissão, a(s) licitante (s) será outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar 

(em), por escrito, razões fundamentadas, na forma do art.109 da Lei 8.666 de 21.05.93. 7.7.  

Julgado(s) o(s) recursos(s) referente(s) à habilitação, que terá (ao) efeito suspensivo, a Comissão 

comunicará o resultado à(s) licitante(s), designando nova data para abertura dos envelopes nº. 02 

(PROPOSTA); 

7.8. Caso se verifique a hipótese aventada no item anterior, os envelopes de n°. 02 (PROPOSTA), 

serão rubricados em seu fecho pelo Presidente da Comissão, pelos demais membros e pelos 

representantes das licitantes, permanecendo fechados sob a guarda e responsabilidade do primeiro 

7.9. Havendo renúncia expressa das licitantes de interporem recurso contra a decisão da Comissão 

prosseguir-se-á com os trabalhos, passando-se à fase seguinte, qual seja, a da abertura dos envelopes 

nº. 02 (PROPOSTA), das empresas habilitadas e devolução dos envelopes fechados às empresas 

inabilitadas, se porventura houver, devendo, ainda, todos os conteúdos dos envelopes abertos serem 

rubricados pelos membros da Comissão e representantes das licitantes presentes, podendo estes 

últimos se pronunciar sobre o exame das propostas, consignando-se em Ata o desejo de recorrer ou 

outras observações decorrentes do exame. 

7.10. O(s) Envelope(s) nº 02 devidamente lacrado(s) e rubricado(s), contendo a(s) PROPOSTA(S) 

COMERCIAL(IS) do(s) licitante(s) inabilitado(s) será(ão) devolvido(s) nas respectivas sessões 

públicas;  

7.11. Caso o representante do licitante inabilitado se recuse a receber o(s) Envelope(s) 02 nas 

respectivas sessões públicas, ou não o retire no prazo de até 20 (vinte) dias úteis após a data de 

homologação da licitação, o mesmo será destruído. 

7.12. Não havendo possibilidade de apreciação imediata da documentação, realizar-se-á resultado do 

julgamento da habilitação e anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo as inabilitadas 

os envelopes nº. 02 (PROPOSTA) devidamente fechados. Na abertura do SEGUNDO envelope, serão 

adotados os mesmos procedimentos da PRIMEIRA, lavrando-se ata dos procedimentos  

7.13. A Comissão Permanente de Licitação verificará a(s) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS) quanto a 

eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos, na forma seguinte:  

a) No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o 

valor por extenso;  



 

 

 

b) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade e o preço 

total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário;  

c) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o serviço 

será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;  

d) No caso de erro de adição, a soma será retificada;  

e) O preço total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal. O valor resultante consistirá 

no preço-corrigido global da PROPOSTA COMERCIAL.  

f) A CPL verificará a presença de ME ou EPP, para o cumprimento do constante na Lei 

Complementar nº. 123/2006 e lei municipal vigente.  

7.14. Caso a proposta classificada em 1º lugar não seja de ME ou EPP, a CPL procederá de acordo 

com os subitens a seguir:  

a) Fica assegurada, como critério de desempate Lei Complementar nº. 123/2006, preferência de 

contratação para as ME e EPP, devendo o licitante estar presente à sessão pública de 

divulgação da análise das propostas de preços, previamente marcada pela Comissão, para 

exercer tal direito.  

b) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e EPP 

sejam iguais ou até superior a 10% (dez por cento) à proposta mais bem classificada, depois de 

ordenadas as propostas de preços em ordem crescente dos preços ofertados.  

7.15. Finalmente após as verificações dos ajustes, a Comissão Permanente de Licitação analisará a 

PROPOSTA COMERCIAL das licitantes habilitadas, desclassificando aquela que:  

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou apresentá-los em 

desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou,  

b) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes ou de 

qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdidos;  

c) Deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços.  

d) Apresentar prazo de execução dos serviços objeto desta licitação diferente do estabelecido 

neste Edital.  

e) Ofereçam preço excessivo ou manifestamente inexequível, justificados em análise técnica da 

Administração, considerados como aqueles incompatíveis com os preços dos insumos, 

salários, encargos (sociais e financeiros) e lucros praticados no mercado.  

7.16. Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens anteriores, a 

Comissão Permanente de Licitação classificará as propostas remanescentes, pela ordem crescente dos 

preços globais ofertados pelos licitantes, e divulgará a classificação através de publicação na 

imprensa oficial.  

7.17. Quando todos os licitantes foram inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, A 

Prefeitura Municipal poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (dias) dias úteis para apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas excluídas das causas que deram origem à inabilitação ou 

desclassificação. Todos os concorrentes serão comunicados formalmente do dia, hora e local da 

abertura dos novos envelopes. Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da 

nova data de apresentação.  

7.18. Juntamente com o julgamento das PROPOSTAS DE PREÇOS a Comissão de Licitação proferirá 

o julgamento final da licitação, declarando a mais vantajosa para a Administração no certame, 

pendente todo o processo à autoridade superior para homologação e posterior adjudicação. 

7.19. Se nenhuma irregularidade for verificada, a Comissão de Licitação proporá ao Prefeito 

Municipal de Ribeira do Piauí - PI, a adjudicação dos serviços à proponente que maiores vantagens 

oferecer à Administração, observados os critérios de julgamento estabelecidos neste Edital. 



 

 

 

7.20. A adjudicação dos serviços a serem executados será efetuada mediante contrato de fornecimento 

assinado com a PREFEITURA, observadas as condições estabelecidas neste Edital e as que constem 

da respectiva minuta. 

8. IMPUGNAÇÃO E RECURSO  

 

8.1. A impugnação dos termos do Edital e de seus anexos se efetivará em conformidade com o Art. 41 

da Lei nº. 8.666/93, e deverá ser dirigida à autoridade que assinou o Edital e protocolada no Protocolo 

da Prefeitura Municipal:  

a) Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura desta 

licitação prevista no preâmbulo deste Edital;  

b) Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital.  

c) Considerar-se-á licitante a empresa que manifestar expressamente o direito de participar do 

certame.  

d) A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até o 

trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada;  

e) Não serão conhecidas as impugnações interpostas, quando vencidos o respectivo prazo legal;  

f) A entrega dos Envelopes, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, 

implicará em plena aceitação, por parte dos interessados, das condições deste Edital;  

8.2. Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data fixada no preâmbulo 

deste Edital e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das impugnações;  

8.3. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando-se ciência aos demais 

adquirentes do Edital, antes da abertura do envelope contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO;  

8.4. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ele pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL à Comissão Permanente de 

Licitação, junto com os outros licitantes, na data, hora e local fixado neste Edital.  

8.5. Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à fase de habilitação ou de 

classificação, se dela discordar, o licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 

contado da data de divulgação do resultado da respectiva fase, exceto se dele renunciar expressamente.  

8.6. Interposto o recurso, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente aos demais 

licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis;  

8.7. Os licitantes poderão defender seus interesses na licitação por todos os meios juridicamente 

aceitáveis, inclusive com formulação de RECURSOS contra as decisões adotadas pelos condutores do 

processo.  

8.8. A propositura de recursos administrativos sobre o presente certame, obedecerá ao que estabelecem 

os incisos I, II e III do artigo 109, da Lei no 8.666/93.  

8.9. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 

os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

 

9. FONTE DE RECURSO 

9.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta da seguinte 

classificação: FPM, ICMS, ISS, TRIBUTOS, RECURSOS PRÓPRIOS, E OUTROS RECURSOS 

AO MUNICÍPIO 

9.2. Todas as despesas decorrentes deste procedimento, correrão por conta de recursos da Prefeitura 

Municipal de Currais-PI; Projeto Atividade: 15.452.0021.2.021 – MANUTENÇÃO SE LIMPEZA 

DAS PRAÇAS PÚBLICAS; 15.452.0024.20.020 – MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS 



 

 

 

PÚBLICAS, 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÃO, FONTES DE RECUSO: FPM, ICMS, ISS 

E ARRECADAÇÃO PRÓPRIA. 

 

10. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

10.1. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como: tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas necessárias para 

o bom cumprimento do objeto do presente Edital. 

 

10.2. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis, poderá:  

 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo 

(Anexo I), determinando sua substituição; 

b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.  

 

10.3. As irregularidades deverão ser sanadas nos prazos estabelecidos neste edital. Nos casos omissos 

deverão ser sanadas as irregularidades no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 

pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 

 

10.4. A empresa usufruirá de um prazo de 48 horas após a assinatura do contrato para iniciar a 

prestação dos serviços, seguindo toda a legislação trabalhista em vigor. 

 

10.5. A empresa deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Currais – PI a relação de trabalhadores 

contratados e seu devido Registro Trabalhista. 

 

 

11. DO PAGAMENTO  

 

11.1. Os preços ofertados na Proposta Comercial do licitante, deverão conter, além do lucro, todas e 

quaisquer despesas, tais como: materiais, mão-de-obra, equipamentos, transportes, cargas, seguro, 

encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução das obras, taxas e impostos, inclusive 

alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e 

feriados para cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer outras que ocorram, direta ou 

indiretamente, relacionadas com o custo para a consecução do objeto desta licitação, além daquelas 

exigidas pelo CREA/CAU. 

11.2. O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação ao fornecimento dos serviços 

contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da 

licitação.  

11.3. Os pagamentos Serviços serão feitos pela Prefeitura Municipal, em moeda corrente do País, por 

meio de depósito em conta corrente bancária da Contratada, especificada no Contrato, contra a efetiva 

execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente 

da Prefeitura Municipal, mediante apresentação dos seguintes documentos:  

a) Nota Fiscal de Serviços/Fatura;  

b) A Nota Fiscal deverá ser protocolada na Prefeitura Municipal, devidamente aprovado pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal.  



 

 

 

c) Cópia da guia da Previdência Social – GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviços – FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência 

vencida. 

11.4. O primeiro pagamento só será efetuado mediante apresentação da comprovação de regularidade 

trabalhista de todos os funcionários contratados.  

 

12. PRAZO DE ASSINATURA DO CONTRATO 

 

12.1.O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias corridos a contar do dia seguinte ao da 

notificação ao vencedor desta licitação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS-PI; 

 

.13. VIGÊNCIA E REAJUSTE 

 

13.1. O preço dos serviços não sofrerá reajustes 

13.2. A vigência do contrato será de todo o exercício de 2021, a contar da data de sua assinatura.  

13.3. O contrato poderá ser aditivado nos termos da lei 8666/93. 

 

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

No caso de inexecução total (ausência na prestação de serviço superior a 50% do total 

contratado) ou parcial (ausência na prestação de serviço superior a 25% do total contratado) das 

condições contratuais, o Contratante, poderá rescindir o contrato, garantida a prévia defesa, e, segundo 

a gravidade da falta cometida, aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

 

14.1 - Advertência, em caso de atraso em até 5 (cinco) dias;  

14.2 - Multa, no percentual de até 5% (cinco por cento) do valor da respectiva Ordem de Prestação de 

Serviço, em caso de atraso de mais de 5 (cinco) dias;   

14.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública, por prazo não superior a 2 (dois) 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 o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada, com base no 

subitem anterior; 

14.5 - As sanções previstas nos subitens I, III e IV, deste item, poderão ser aplicadas juntamente com o 

subitem II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis; 

14.6 - A sanção estabelecida no subitem IV, deste item, é de competência exclusiva do Prefeito 

Municipal de Currais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (anos) de sua aplicação. 

14.7 - Se o valor da multa não for recolhido pela contratada, será automaticamente descontado da 

primeira parcela do pagamento a que fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 

Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do 

Município e cobrado judicialmente; 

14.8 - À licitante vencedora que se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato/receber a Nota de 

Empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação que lhe será encaminhada, 

caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, será aplicada a multa de 30% (trinta 

por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho, podendo a Administração convidar a aceitar o 



 

 

 

Contrato/Nota de Empenho as demais licitantes, na sua ordem de classificação final, mantendo-se o 

prazo e as mesmas condições da vencedora. 

 

 

15. DA ANULAÇÃO E RESCISÃO 

 

15.1. Constituem motivos de rescisão do contrato: 

 

a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;  

c) A lentidão no cumprimento do contrato, levando o CONTRATANTE a comprovar a 

impossibilidade do fornecimento dos serviços, no prazo estipulado;  

d) O atraso injustificado na prestação do serviço;  

e) A subcontratação total ou parcial do objeto, associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência total ou parcial das obrigações contraídas, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação da CONTRATADA que afetem a boa execução do contrato, sem prévio 

conhecimento e expressa autorização da CONTRATANTE.  

f) O desatendimento das determinações regulares da comissão fiscalizadora, assim como de seus 

superiores;  

 

15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos especificados;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

c) Judicial, nos termos da legislação processual.  

d) 10.3. A rescisão do Contrato obedecerá ao que preceituam os artigos 79 e 80, da Lei no 

8.666/93.  

 

15.3. Está Tomada de Preços poderá ser revogada por razões de interesse público, em decorrência de 

fato superveniente, devidamente comprovado, e justificada tal conduta, ou deverá ser anulada por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, 

conforme art. 49  c.c art 59 da Lei 8.666/93. 

15.4 Ocorrendo qualquer das hipóteses desta cláusula, a Comissão Permanente de Licitação fará 

publicar a respectiva comunicação no Diário Oficial dos Municípios, para ciência dos interessados. 

15.5. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, 

nos casos:  

15.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.  

15.7. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 

o contraditório e a ampla defesa. 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor farão parte 

integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Comissão Permanente de Licitação em contrário; 



 

 

 

16.3. É facultada a CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

16.4. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, na data da retirada da Nota 

de Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim, 

sucessivamente, sem prejuízo das aplicações às penalidades legais cabíveis. 

16.5. O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do contrato. 

16.6. As normas que disciplinam esta Tomada de Preço serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, 

a finalidade e a segurança da contratação. 

16.7. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 

presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado a CPL, por escrito, até 03 (Três) dias úteis 

antes do prazo estipulado para recebimento das propostas, no protocolo da CPL, na Sede da 

Prefeitura Municipal de Currais – PI. 
16.1. Fica eleito o foro da cidade de Bom Jesus - PI, como o único competente para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões oriundas deste processo.  

 

                                          

 

Currais/ PI, 01 de abril de 2021. 

 

 

_______________________________________________________ 

Fábio Sousa Santos de Oliveira 

Presidente da CPL 

 

 

________________________________________________________ 

Gorete Sousa do Ó 

Membro 

 

 

________________________________________________________ 

Gessiane Santiago Bessa 

Membro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I – MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº _____/2021.  

 

 

CARTA CONVITE Nº 002/2021.  

 

 

TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº      /2021 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURRAIS-PI E ---------------------

- , NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO 

ESTABELECIDAS, OBJETO DA CARTA 

CONVITE Nº 01/2021. 

 

 

 

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS - PI  (PI), 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.752/0001-76, com sede na Rua Padre Manoel Paredes, Bairro 

centro, nesta Cidade, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito 

Municipal, RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO e, de outro lado, a empresa -

---------------------------------., inscrita no CNPJ/MF sob o nº --------------------------------, com sede na --

--------------------, na Cidade de --------------------------, estado do ------------------------, doravante 

denominada CONTRATADA, têm entre si ajustada a celebração do presente Contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

1.1 O presente contrato tem como objeto a ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E 

TRANSPORTE DE LIXO DOMICILAR NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CURRAIS – 

PI se compromete a executar conforme estabelecido neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS: 

 

2.1 A presente contratação reger-se-á pela Lei nº 8.666/93, ao estipulado neste Contrato, bem como às 

disposições constantes dos documentos adiante enumerados, os quais, independente de transcrição, 

integram este Contrato: 

I – Proposta de execução dos serviços e quadro de discriminações orçamentárias, apresentadas pela 

empresa CONTRATADA; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

3.1.  Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato; 

3.2. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na execução 

do Contrato; 

3.3. Supervisionar a execução do Contrato; 



 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1. Executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, o orçamento 

apresentado pela CONTRATANTE e a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

4.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

4.3. Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do 

Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, incidentes sobre o referido 

objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas previdenciários e securitários de seu pessoal; 

4.5. Utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, 

previdenciária e securitária regular; 

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a CONTRATANTE, sem 

prévia e expressa anuência; 

4.7. Não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, 

cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

4.8. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

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

4.9. Cumprir toda a legislação trabalhista vigente para a execução do contrato. 

4.10. Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste Contrato; 

CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA: 

 

5.1. A vigência do contrato será de todo o exercício de 2021, a contar da data de sua assinatura.  

5.2. O contrato poderá ser aditivado nos termos da lei 8666/93 

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO: 

 

6.1 O valor Global do objeto do presente Contrato é de R$ ----------------- (---------------------------------

----------------) dividido em ... (....) parcelas mensais de R$ ...................................................................... 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  

7.1. A fiscalização do cumprimento deste Contrato será feita por servidor designado da Prefeitura. 

7.2. A fiscalização e aceitação de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA com relação aos itens fornecidos. CLÁUSULA OITAVA – DO 

PAGAMENTO 

 

8.1 O pagamento será efetuado à CONTRATADA, em moeda nacional. 

8.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 



 

 

 

9.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas desta licitação correrão por conta do Projeto 

Atividade: 15.452.0021.2.021 – MANUTENÇÃO SE LIMPEZA DAS PRAÇAS PÚBLICAS; 

15.452.0024.20.020 – MANUTENÇÃO LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, 4.4.90.51.00 OBRAS 

E INSTALAÇÃO, FONTES DE RECUSO: FPM, ICMS, ISS E ARRECADAÇÃO PRÓPRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

 

10.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades: 

I – multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa 

injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho; 

II – suspensão do direito de licitar com a CONTRATANTE pelo prazo de 01 (um) ano; 

III – 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

10.2 Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as 

seguintes multas: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do serviço atrasado, 

aplicável até 30 (trinta) dias; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta 

última a critério da CONTRATANTE, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

 

11.1 Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 

8.666/93. 

11.2 Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE 

autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO 

 

12.1 A CONTRATANTE designará servidor para acompanhar a execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO 

 

13.1 A CONTRATANTE providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma 

resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

14.1 Fica eleito o foro de Bom Jesus (PI), para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato 

em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original. 



 

 

 

 

 

CURRAIS - PI  (PI), ---- de --------------------- de 2021. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO  

Prefeito Municipal 

 

 

_________________________________________________________ 

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

CONTRATADO 

 

 

_______________________________________RG ___________________________ 

TESTEMUNHA 

                       

_______________________________________RG ___________________________ 

TESTEMUNHA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 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. 

 

 

 

 

A empresa _________________, CNPJ nº _____________________, situada na 

_____________________________________ por intermédio do seu representante legal abaixo 

assinado, Sr(a) ___________________________________, nacionalidade: ______________, estado 

civil: _____________, profissão: _________________, natural de ______________, portador do RG 

nº ____________, CPF nº ______________, residente e domiciliado 

________________________________________, cidade: ___________, Estado: _______, pais: 

________, CEP nº ______________, fone (DD) _____________, para fins de participação na 

TOMADA DE PREÇOS nº ____ tipo MENOR PREÇO, DECLARA, sob as penalidades da lei, 

expressamente, 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 

................................................................, assim como também, que não existe em seu quadro de 

empregados servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou 

tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.  

 

 

 

Local e Data, 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 

NOME/RG/CPF 



 

 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Currais 

Sala da Comissão Permanente de Licitação  

Carta Convite nº. 0...../20.........  

 

 

 

.................................... – Piauí  

Prezados Senhores,  

 

Após exames dos documentos de licitação na modalidade .............................. sob o nº 0...../20......., 

propomos realizar o fornecimento 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, executaremos o fornecimento 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 IV 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

 

 

 

 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa de 

participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a 

existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º, do 

art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

 

 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal. 

CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 

Cargo / Função 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V  

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) __________________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº ________________, 

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) ________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº ________________ e do CPF/MF nº ________________,  DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei 

nº9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.  

 

 

 

 

 

Local e Data 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal. 

CPF, Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor) 

Cargo / Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


