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EDITAL DE LICITAÇÃO  
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2021 

 
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Santo Inácio – PI, nomeados pela Portaria Nº. 002/2021, publicada 
no Diário Oficial dos Municípios do dia seis de janeiro do ano de dois mil e vinte e 
um, torna público que fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
005/2021, Processo Administrativo 006/2021, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 
exclusivamente para MICROEMPREDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar 147/2014, cc 
arts.1º e  44 da Lei Municipal Nº 130/2010, conforme descrito neste edital e seus 
anexos, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, de 21.06.1993 e suas 
alterações. Os envelopes, contendo a Proposta de Preços e os Documentos de 
Habilitação definidos neste Edital, deverão ser entregues ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado, no dia 2 de março 
de 2021 às 16hs30min, quando será realizada a sessão pública de abertura. Caso 
no dia marcado acarrete em feriado, o certame será realizado no dia útil 
subseqüente, no mesmo horário. 
 
1 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1 – Destina-se a presente licitação para contratação de empresa para 
fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento da Casa de Apoio em 
Teresina – PI. 
1.2 – São anexos desta TOMADA DE PREÇOS: 
Anexo I  – Planilha com a relação dos produtos 
Anexo II – Modelo de Credenciamento. 
Anexo III  – Modelo da Proposta Comercial. 
Anexo IV  – Modelo de declaração de que não fato impeditivo para licitar com 
Administração publica. 
Anexo V  – Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VI  – Minuta de Contrato. 
Anexo VII  – Declaração de que não emprega menor. 
Anexo VIII  – Declaração de ciência do local de entrega dos produtos/serviços. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 – Poderão participar do presente certame os Microempreendedores Individuais 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cadastradas na Prefeitura Municipal 
de SANTO INÁCIO DO PIAUÍ até o terceiro dia anterior ao da abertura da licitação (§ 
2º do art. 22 da Lei 8.666/93), que apresentarem toda a documentação exigida nos 
subitens 5.1.1  a  5.4.4, e válidas na data da abertura do procedimento; 
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2.2 – Ressalta-se que os documentos para habilitação e a proposta devem ser 
apresentados em envelope distintos, ou seja, um envelope para os documentos de 
habilitação e outro envelope contendo a proposta, conforme itens 5 e 6 deste Edital.   
 
3 – DA REPRESENTAÇÃO LEGAL E CREDENCIAMENTO 
3.1 – 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, para todos os atos e efeitos 
previstos neste instrumento, por sua representada; 
3.2 – 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 com firma 
reconhecida em cartório que comprove a outorga de poderes, na forma da lei. No 
caso de procuração, apresentar junto com esta, contrato social ou documento 
equivalente que comprove a capacidade do outorgante de outorgar poderes. 
3.3 – O representante legal poderá ser substituído por outro devidamente 
credenciado, não sendo admitida a participação de um mesmo representante para 
mais de uma empresa licitante. 
3.4. Por questão de segurança e para evitar aglomerações, os licitantes que 
desejarem autenticar documentos junto aos membros da Comissão de Licitação 
deverão se apresentar aos mesmos até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora 
marcada para a entrega dos documentos de Credenciamento, Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços. Não serão autenticados documentos no dia da 
licitação. 
3.5. CONSIDERANDO a pandemia mundial causada pelo Novo CORONAVÍRUS, bem 
como as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo CORONAVÍRUS 
(COVID-19), os licitantes deverão obrigatoriamente, fazer o uso de máscara de 
proteção facial, conforme determinação contida no Decreto Estadual nº 
18.947/2020.  
3.6. Para o ingresso na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação 
serão adotadas medidas de segurança para prevenção ao contágio do 
CORONAVIRUS (COVID-19) e será permitido a entrada de apenas um 
representante por empresa. 
 
4 – DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Não poderão participar da presente TOMADA DE PREÇOS, empresas que se 
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão Público 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

b) Estejam sob regime de concordata ou falência; 
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em 

licitações; 
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d) Encontrem-se em processo de fusão, cisão ou incorporação; 
e) Tenham sofrido fato impeditivo superveniente; 
f) Não sejam enquadradas como MEI, ME e EPP. 

 
5 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, em envelope lacrado com os 
seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ-PI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
ABERTURA: DIA 02.03.2021 ÀS 16hs30min 

 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 NOME DA LICITANTE: 
 CNPJ: 
 
5.1. Da Habilitação Jurídica:  
5.1.1. Comprovante atualizado de que a licitante está cadastrada na Prefeitura 
Municipal de Santo Inácio do Piauí, dentro do prazo de validade ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 
do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, conforme 
prescreve o § 2º artigo 22, da Lei nº 8.666/93; 
5.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
5.1.3. Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhados de documentação de eleição de seus administradores; 
5.1.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 
5.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de eleição da Diretoria em exercício; 
 
5.2. Da Regularidade Fiscal: 
5.2.1. Prova de inscrição regular e atualizada no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda; 
5.2.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 
relativo ao domicílio da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da licitação; 
5.2.3. Certidões Negativas que comprovem a Regularidade, com as Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  
5.2.4. Certidão de Regularidade com o FGTS – CRF/FGTS (Lei 8.036/90), expedida 
pela Caixa Econômica Federal;  
5.2.5. Declaração de Fatos Supervenientes; 
5.2.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT; 
5.2.7. Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial 
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5.3. Da Qualificação Financeira: 
5.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, devidamente registrado na Junta 
Comercial da sede do Licitante e acompanhado da Certidão de Regularidade do  
Profissional emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, com validade 
para a data do certame.  
5.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica.  
5.3.3. Para as empresas em condição de MEI (Micro Empreendedor Individual) 
está dispensada da apresentação de Certidão Simplificada fornecida pela Junta 
Comercial, Balanço Patrimonial, e Falência e Concordata. 
 
5.4. Outras Comprovações/Declarações: 
5.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
5.4.1.1. A comprovação de que trata o item anterior deverá  ser feita, através de 
certidão e/ou atestado, em nome da própria licitante (empresa), fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado.  
5.4.2 Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no inciso 
XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal, no que diz respeito à proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, a 
partir de quatorze anos,  
5.4.3. Na hipótese de não constar, expressamente, o prazo limite de validade em 
certidões necessário para a habilitação, prevalecerá o prazo de 30 (trinta) dias, 
corridos, contados da data de emissão do documento até a data de apresentação 
dos ENVELOPES, sendo que todos os documentos deverão estar com seus prazos 
de validade em vigor, quando for o caso, na data determinada para abertura dos 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA. Não serão aceitos protocolos de pedidos de 
certidões ou de outros documentos exigidos nesse edital. 

6 – DA PROPOSTA 
6.1 – A proposta deverá ser datilografada ou digitada, obrigatoriamente em duas 
vias, assinada e rubricada em todas as suas páginas e anexos pelo seu representante 
legal, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, 
objetiva e que não dificulte a exata compreensão do seu enunciado e datada do dia 
fixado para entrega dos envelopes. A proposta deverá ser entregue em envelope 
inteiramente fechado, contendo em sua parte externa, além da razão social e 
endereço da licitante, os seguintes dizeres: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ-PI 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
ABERTURA: DIA 02.03.2021 ÀS 16hs30min 

 PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02 
 NOME DA LICITANTE: 
 CNPJ: 

 
6.2 – A proposta deverá conter: 

a) Preço cotados para cada item, unitário e total, em moeda corrente 
nacional, expressos com duas casas decimais e por extenso, bem como o preço 
global do Lote, conforme o Anexo III; 

b) Prazo de validade da proposta, de no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contado da abertura do certame. A proposta que não apresentar o prazo de validade 
será entendida como tendo o prazo acima; 
6.3 – A proposta deverá conter, também, a razão social do licitante, endereço 
atualizado, CNPJ, número da conta corrente, banco e agência para depósito dos 
créditos, telefone e, se possível, emai-l; 
6.4 – É facultado aos licitantes elaborarem suas propostas no Modelo da Proposta 
(Anexo III), devendo quaisquer observações, que se fizerem necessárias, nele serem 
expressas; 
6.5 – Nos preços cotados deverão estar incluídos os impostos, taxas, seguros e 
outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. A não 
indicação destes, significa que já estão inclusos; 
6.6 – A apresentação da proposta implica aceitação plena e total das condições 
desta Tomada de Preços e de seus Anexos; 
6.7– O valor máximo da Proposta não poderá ultrapassar a para o Lote 01 R$ 
18.673,28 (dezoito mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) e R$ 
15.472,20 (quinze mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte centavos) para o 
Lote 02. 
6.8 – Propostas com valores superiores ao previsto no item 6.7 serão 
desclassificadas. 
 
7 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
7.1 – No dia, hora e local indicados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
realizará reunião de abertura da licitação, facultada a presença de representantes 
das licitantes e demais interessados, tendo a seguinte pauta: 

a) Abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação que 
serão verificados e rubricados. Caso julgue necessário, a CPL poderá suspender a 
reunião para análise da documentação, diligências e consultas, marcando nova data 
e horário para prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão às 
licitantes; 
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b) Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos 

e os envelopes que contenham as propostas de preços, devidamente lacrados e 
rubricados em seus feixes pelos presentes, ficarão em poder da CPL até que seja 
decidida a habilitação; 
              c) A CPL manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas 
com envelopes devidamente rubricados e lacrados, até o término do período 
recursal, de que trata o artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93; 
 d) Não havendo recurso na habilitação ou, após o julgamento ou 
desistência expressa dos recursos interpostos, será procedida a abertura e leitura 
das propostas, devendo as licitantes presentes e a CPL rubricarem as mesmas. 

e) O não comparecimento do representante da licitante ao ato de 
abertura das propostas, ou a falta de sua assinatura na respectiva ata, implicará a 
aceitação das decisões, ressalvado o direito a recurso, facultado pela legislação 
vigente; 

f) Completada a fase de habilitação e decididos recursos administrativos 
ocasionalmente interpostos, a CPL devolverá às licitantes inabilitadas os envelopes  
“PROPOSTA DE PREÇOS” - intactos, mediante recibo, ou os inutilizará, se não 
forem procurados pelo proponente no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento da 
licitação; 

g) Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação e propostas serão lavradas atas circunstanciadas devendo as mesmas 
serem assinadas por todas as licitantes presentes; 
 h) Em nenhuma hipótese poderão ser recebidos documentos de 
habilitação e propostas fora dos prazos estabelecidos neste Edital. 
 
8 – DO JULGAMENTO  
8.1 – Será vencedor do certame, o licitante que apresentar a proposta com o 
MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com as disposições constantes deste Edital, 
seus anexos e demais peças que compõem este TOMADA DE PREÇOS; 
8.2 – Decorridos 30 (trinta) minutos da hora marcada para o sorteio, sem que 
compareçam todas as convocadas, o sorteio realizar-se-á na presença de qualquer 
número de licitantes; 
8.3 – Os erros ou equívocos porventura havidos nas cotações dos preços serão de 
inteira responsabilidade do licitante, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e 
conseqüente alteração na classificação, qualquer recurso, nem tampouco, no caso 
de erro para menos, eximir-se do fornecimento dos serviços; 
8.4 – As licitantes, durante a fase de julgamento, deverão estar aptas a atender, em 
48 (quarenta e oito) horas, chamados da CPL para prestar esclarecimentos sobre 
suas propostas; 
8.5 – A CPL poderá solicitar parecer técnico de servidor desta Prefeitura, ou de 
pessoa estranha ao mesmo sempre que entender necessário para subsidiar decisões 
que exijam tal conhecimento. 
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9 – DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 
9.1 – Serão desclassificadas as propostas que ofereçam vantagens baseadas nas 
ofertas dos demais licitantes; 
9.2 – Para consideração dos preços propostos como inexeqüíveis ou 
superfaturados, tomar-se-ão como parâmetros os preços de mercado; 
9.3 – Não serão admitidas propostas que apresentem preços irrisórios, simbólicos 
ou de valor zero; 
9.4 – Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, preferir-se-á o 
primeiro e, em caso de divergência entre o preço em algarismo e por extenso, 
preferir-se-á o último. 
 
10 – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
10.1 – A licitante vencedora, ao ser contratada, vincula-se plenamente a este Edital, 
bem como à proposta formulada, não sendo permitida modificação nas suas 
disposições, salvo motivo relevante aceito pela Administração. 
 
11 – DO CONTRATO 
11.1 – A licitante vencedora deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 
05(cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 
11.2 – Como condição para celebração do Contrato, a licitante vencedora deverá 
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
11.3 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora 
farão parte integrante do Contrato a ser firmado entre as partes. 
 
12 – DA VIGÊNCIA 

12.1 – O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará a partir de 
sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2021.  
 
13 - DOS PRAZOS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS LICITADOS 
13.1 – O contratado deve atender de imediato à ORDEM DE FORNECIMENTO 
expedida pela autoridade competente desta Prefeitura, fornecendo o objeto da 
licitação. 
 
14 – DO PAGAMENTO 
14.1 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega da 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela autoridade competente. 
14.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude 
de penalidade ou inadimplência contratual. 
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15 – FONTE DOS RECURSOS 
15.1 – Os recursos financeiros para execução do objeto do presente Edital, 
correrão por conta do FUS, FPM, ICMS, IPVA E FEP. 

16 – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
16.1 – O equilíbrio econômico financeiro vigorará com a manutenção do 
percentual entre o preço dos produtos apresentado pelo fornecedor, em planilha 
de custo especificada, e o ofertado para a Prefeitura na época da licitação, não 
podendo em hipótese alguma ser cobrado preço superior ao praticado pela 
empresa ao público em geral; 
16.2 – O equilíbrio econômico financeiro será auferido pelo Setor Financeiro desta 
Prefeitura, quando da entrega da fatura do produto, caso seja requerido pela 
empresa; 
16.3 – Se quando da entrega da fatura não for requerido pela empresa o equilíbrio 
dos preços, este só poderá ser pedido com relação à fatura seguinte. 
16.4 – No caso de descontos promocionais praticados pela empresa, estes deverão 
ser repassados integralmente à Prefeitura. 
 
17 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
17.1 – Os produtos objeto desta licitação serão recebidos após a realização de 
vistoria, com fim de verificar se os mesmos estão de acordo com os termos 
estabelecidos na proposta e no contrato. 
 
18 – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 
18.1 – No caso de ocorrência de inadimplemento total ou parcial do disposto no 
Edital e/ou proposta, a Administração poderá aplicar ao contratado, garantida a 
ampla e prévia defesa, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93, 
conforme a falta ensejada; 
18.2 – No caso de aplicação de multa, o contratante observará o seguinte 
percentual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor estimado do contrato por 
descumprimento de qualquer cláusula desta Tomada de Preço; 
18.3 – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou 
cobradas judicialmente; 
18.4 – As penalidades aplicadas poderão ser relevadas pela Administração em 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos pela mesma. 
18.5 – A empresa que apresentar dolosamente documentos falsos, fraudulentos ou 
sem validade, durante o contrato ou visando frustrar os objetivos desta licitação,  
ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SANTO INÁCIO 
DO PIAUÍ-PI, por um prazo não inferior a 2 (dois) anos; 
18.6 – Caso o licitante vencedor não forneça itens requeridos na Ordem de 
Fornecimento no prazo estabelecido, terá seu contrato parcialmente rescindido, e 
o Contratante contratará com o segundo licitante colocado, observando-se as  
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mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, independentemente da 
apresentação da Carta de Desistência. 
 
19 – DOS RECURSOS 
19.1 – Das decisões adotadas no presente processo licitatório cabem os recursos 
previstos no art. 109 da Lei n.º 8.666/93, observada a ressalva do §6º do mesmo 
dispositivo legal, abaixo discriminados: 
19.1.1 – Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação de licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso Ido artigo 79 da Lei nº 8.666/93; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa; 
19.1.2 – Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico; 
19.1.3 – pedido de reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, conforme o 
caso, na hipótese do §4º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis da intimação do ato. 
19.1.4. – Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
19.2 – Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta 
Prefeitura, localizada no endereço anteriormente indicado, em petição 
datilografada ou digitada, dirigida ao Prefeito Municipal, por intermédio da 
Comissão Permanente de Licitação; 
19.3 – A inabilitação de qualquer licitante e o não provimento de recurso interposto 
pela licitante inabilitada impede-a de participar da fase subsequente. 
 
20 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
20.1 – Esta Tomada de Preços poderá ser revogado por razões de interesse público, 
em decorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, e justificada tal 
conduta; ou deverá ser anulada (de ofício ou por provocação de terceiros), 
mediante parecer escrito e fundamentado; 
20.2 – A anulação do procedimento por ilegalidade não gera obrigação de indenizar; 
20.3 – 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. 
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21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação, ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou completar 
a instrução do procedimento; 
21.2 – Qualquer questão relativa a este TOMADA DE PREÇOS e à presente Licitação 
será resolvida pela Comissão Permanente de Licitação; 
21.3 – Não serão consideradas as propostas apresentadas após o início da abertura 
dos envelopes; 
21.4 – O licitante se compromete a fazer a entrega dos produtos na sede do órgão 
requerente, independentemente do valor e quantidade solicitado. 
21.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, 
elegem as partes o Foro da cidade de Campinas do Piauí - PI com renúncia 
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
21.6. As decisões proferidas no presente procedimento licitatório serão 
comunicadas através de afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de 
Santo Inácio do Piauí-PI; 

 
Santo Inácio do Piauí (PI), 10 de Fevereiro de 2021. 

 
 

               Romey Aparecido Martins de Carvalho  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
GENEROS ALIMENTÍCIOS 

CASA DE APOIO 
PLANILHA I – GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECIVEIS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO 
 

QT 
VALOR UNIT 
R$ VALOR TOTAL R$ 

1 
Achocolatado em pó 400g, com
identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade. 

PCT 40 R$ 5,61 
 

R$   244,40 

 

2 

Açúcar cristalizado, na cor branca,
sacarose de cana de açúcar,
embalagem de 2 Kg, em polietileno, 
contendo data de 
fabricação e prazo de validade. 

 

KG 

 

80 

 

R$ 4,50 
 

R$    360,00 

 

 
 

3 

Alho em pasta, em pote com 200g,
com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 

 
 

POTES 

 
 

30 

 
 

R$ 5,14 

 
 
 

R$ - 154,20 
 

 
4 

Arroz branco, tipo 1, embalagem
contendo 5 kg, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso liquido. 

 
KG 

 
100 

 
R$ 6,94 

 
R$ - 694,00 

 

 

5 

Biscoito doce tipo Maria, dupla
embalagem, pacotes com 400g, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, com validade de 6 meses, 
Rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. 

 
 
CX 

 

6 

 

R$ 11,58 
 

R$ - 69,48 

 

 
 

6 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker, 
dupla embalagem,
pacotes de 400g, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso liquido, com 
validade de 6 meses, Rotulagem de
acordo com a legislação vigente. 

 
 
CX 

 
 
    6 

 
 

R$ 11,09 

 
 

R$ - 66,54 
 

 
 

7 

Café torrado e moído, embalagem
plástica de 250 gramas, de primeira 
qualidade, contendo data de 
fabricação e prazo de validade, com 
selo de pureza da Associação
Brasileira da Industria do Café - ABIC. 

 
 

KG 

 
 
90 

 
 

R$ 28,80 

 
 

R$ - 2.592,00 

 

8 
 Caldo de carne, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade. 

 
CX 

 

30 

 

R$ 3,37 
 

 

 

R$ - 101,10 

 
9 

 Caldo de galinha, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. 

CX 
 
30 R$ 3,37 

 
R$ - 101,10 

 

10 

Colorau em pó, contendo no mínimo
50 gramas, com identificação do
produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

 
PCT 

 
45 R$         7,83 

 
R$ - 352,35 
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11 

Colorau em pó, contendo no mínimo 
50 gramas, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.  

 
UND 

 

40 

 

R$     2,31 

 

R$ - 92,40 

 
 

12 

Extrato de Tomate concentrado,
embalagem com 190g, com
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

 
KG 

 
40 R$      4,97 

 
R$ - 198,80 

 

13 

Farinha de Trigo sem Fermento,
embalagem com identificação do
produto de 1 Kg, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso liquido. 

KG 60 R$   6,98 
 

R$  418,80 

 
 

14 

Feijão tipo 1, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo 
de validade e peso líquido. Rotulagem 
de acordo com a legislação vigente. 

 
KG 

 
45 R$  10,12 

 
R$ - 455,40 

 
 

15 

Flocos de milho, embalagem com
500g, identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade e 
peso líquido. Rotulagem de acordo 
com a legislação vigente. 

 
PCT 

 
250 R$  4,32 

 
R$ - 1.080,00 

 
 

16 

Leite em pó integral, embalagem 200 
gramas, embalagem plástica contendo 
a identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e data de
fabricação. 

PCT 150 R$ 7,22 
 

R$ - 1.083,00 

 
 

17 

Macarrão tipo espaguete, 500 gramas, 
a base de farinha de trigo comum, 
embalagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido. 

 
PCT 

 
250 R$ 6,48 

 
R$ - 1.620,00 

 
 

18 

Margarina Vegetal, embalagem 500g, 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. Rotulagem de acordo com a 
legislação vigente. 

 
UND 

 
30 R$ 11,93 

 
R$ - 357,90 

 
 
19 

Óleo comestível vegetal de
soja/algodão, refinado, embalagem 
Pet de 900ml, com identificação do 
produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. 

 
UND 

 
40 R$ 11,00 

 
R$ - 440,00 

 
 

20 

Pimenta do reino moída, contendo no 
mínimo 30 gramas,
com identificação do produto, marca 
do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade. 

 
PCT 

 
45 R$ 4,03 

 
R$ - 181,35 

 
 

21 

Sal Refinado, Iodado, para consumo 
doméstico, embalagem
com 1 kg, identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido. 

 
UND 

 
24 R$ 1,04 

 
R$ - 24,96 

 
 

22 

Tempero líquido, embalagem com
500ml, com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, com 
rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. 

 
UND 30 R$ 4,12 

 
R$ - 123,60 

 
 

Vinagre de Álcool, embalagem com 
500ml, com identificação do produto, 

 
 UND 

 
30 R$ 2,42 R$ - 72,60 
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23 
marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, com 
rotulagem de acordo com a legislação 
vigente. 

  

  TOTAL          R$  10.883,98 
 

 

 

PLANUILHA II -GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS 
IT 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

 
 
UNID 

 
 
QTD 

VALOR 
UNIT 

R$ 

 VALOR 
TOTAL R$ 

 

 
    1 

Carne bovina de 1ª, embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 
KG 

 
40 

 
R$ 

 
45,70 

 
R$ 1.828,00 
 

 

 
 

2 

Carne bovina, moída, de segunda, sem 
gordura, fresca, sem osso. Embalagem em 
filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 
 
KG 

 
 

70 

 
 

R$ 

 
 

18,90 

 
 
R$  1.323,00 

 

 

 
 
3 

Frango Resfriado, embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e suas 
características organolépticas. 

 
 
KG 

 
 
100 

 
 
R$ 

 
 
12,83 

 
 
R$ 1.283,00 
 

 

4 Iogurte, sache com 120 ml UND 500 R$ 1,00 R$ - 500,00  
 
 
 
 
5 

Linguiça tipo calabresa. Embalagem em filme 
PVC transparente ou saco plástico 
transparente, contendo 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, 
de acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura e Vigilância Sanitaria. 

KG 
50 R$ 27,66 R$ 1.383,00 

 
 

6 
Ovos de galinha branco, cartela com 30 
unidades UND   100 R$ 0,60 

R$ - 60,00 
 

 
 

7 

Salsicha bovina, resfriada, boa qualidade, a 
granel. Embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, 
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais de
acordo com as Portarias do Ministério da 
Agricultura e
Vigilância Sanitária. 

KG 80 R$      12,93  
 
R$ 1.034,40  

TOTAL   R$ - 
7.411,40 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 02.03.2021 
HORÁRIO: 16:30 hs 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

ANEXO II 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

________________________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 
nº____________________, sediada na _________________________, neste ato representada pelo 
(a) Sr(a)_________________________________, portador da cédula de identidade RG 
_________________, residente e domiciliado na _____________________________, inscrito no 
CPF sob o nº _______________, detentor de amplos poderes para nomeação de 
representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à 
______________________________, portador da cédula de identidade RG 
____________________________, e inscrito no CPF sob o nº ________________________ com o fim 
específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Santo 
Inácio na TOMADA DE PREÇOS Nº __________  podendo assim retirar editais, propor 
seu credenciamento e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de produtos, 
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles 
atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente 
mandato. 

________________, ___ de ____________ de _____. 

____________________ 

Outorgante 

__________________ 

Outorgado 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 02.03.2021 
HORÁRIO: 16:30 hs 

ANEXO III 

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº _______/_______ 

AO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO 
SANTO INÁCIO - PI 

Sr. Presidente 

A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante 
legal, interessada na participação da presente licitação, propõe a Prefeitura o 
fornecimento de Gêneros Alimentícios para Atendimento a Casa de Apoio em 
Teresina, conforme Planilha Anexo a presente proposta, nos seguintes Valores: 

Lote 01: R$  

Lote 02: R$  

VALOR GLOBAL: 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

Os produtos serão fornecidos no exercício de 2021 a partir da assinatura do 
contrato, mediante Ordem de Fornecimento. 

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas 
determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos 
todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros. 

Data: _____________________ 

Assinatura: ________________ 

Nome do Representante Legal do Proponente:___________________ 

Carimbo do CNPJ 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 02.03.2021 
HORÁRIO: 16:30 hs 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

 

ANEXO – IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

NOME DA EMPRESA  ..................................................................CNPJ nº 
...............................................sediada (endereço completo)......................................, declara sob 
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente processo licitatório, através da TOMADA DE PREÇOS  Nº 
______/_____, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO - PI, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 

a):................................................................................................................................ 

 

Nome e Número da Identidade do declarante 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 02.03.2021 
HORÁRIO: 16:30 hs 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

ANEXO V 

 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  

 
 

.......................(nome / razão social).............., inscrita no CNPJ n.º ................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..........................................., portador da 
Carteira de Identidade n.º .....................e do CPF n.º ..................., na Sessão Publica do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______, OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido 
estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos 
do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: ( ) 
MEI ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.  
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o 
Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras 
penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.  
 

Local e data: ____________________________________________________  
________________________________________  

Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa  
 

CARIMBO CNPJ: 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 02.03.2021 
HORÁRIO: 16:30 hs 

 

ANEXO VI 

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ 
COM ______________________ PARA O FIM QUE 
A SEGUIR SE DECLARA. 

O Município de Santo Inácio do Piauí, pessoa jurídica de direito público interno, em 
sua sede na Praça Aurino Luz, 26, Santo Inácio do Piauí (PI), inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 06.553.945/0001-17, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
____________________________, doravante denominado de CONTRATANTE, no final 
assinado, e do outro lado, ____________________, com sede na cidade de ____________, 
Estado do __________ à Rua/Av ____________, n.º ___ - Bairro __________, inscrita no 
CNPJ/MF nº ______________, representada pelo(a) Sr(a). _____________________, 
inscrito(a) no CPF/MF n.º _________________, no final assinada, doravante denominada 
de CONTRATADA, de acordo com a Tomada de Preços Nº ____/_____, em 
conformidade com o que preceitua a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, sujeitando-se os Contratantes às suas normas e às cláusulas e 
condições a seguir pactuadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1- O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
fornecimento de Gêneros alimentícios para atendimento a Casa de Apoio em 
Teresina - PI 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1- O presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços Nº ____/____, 
devidamente homologado, bem como a proposta da Contratada, tudo parte 
integrante deste Termo Contratual, independente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA 
FORMA DE PAGAMENTO 

3.1-O valor l deste Contrato é de R$ _________(__________________), para o Lote 01 e R$ 
__________ (____________________)  para o Lote 02, totalizando o valor global de 
R$____________________________ (______________________) irreajustáveis, nele estando 
incluídas todas as despesas e custos necessários a sua perfeita execução, inclusive  
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entrega dos produtos. Este total será pago em parcelas mensais, de acordo com as 
demandas do CONTRATANTE, mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura 
correspondente aos produtos efetivamente entregues e conferidos, que deverá ser 
apresentada à FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de Finanças, até o 10º 
(décimo) dia útil do mês subseqüente à entrega dos produtos, para fins de 
conferência e atestação dos bens entregues. Caso o faturamento seja aprovado, o 
pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da fatura pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

4.1- O presente contrato tornar-se-á efetivo a partir da ordem de fornecimento até 
dia 31.12.202___,  podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo 
Contratual, consoante estabelece a Lei no  8.666/93 e suas alterações posteriores; 

5.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

5.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências 
corretivas; 

5.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo Setor Competente. 

CLÁUSULA SEXTA -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1-Executar o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos na Tomada de Preços Nº _____/______, no Termo Contratual e na 
proposta vencedora do certame; 

6.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na Lei de Licitações; 

6.3- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos produtos adquiridos, 
prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE; 

6.4- Inclui-se entre as obrigações da empresa contratada o fornecimento dos 
produtos quando requisitados pela  Prefeitura de Santo Inácio do Piauí. 
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6.5-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ ou irregularidades 
apontadas pela Contratante; 

6.6-Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na execução do objeto contratual, inclusive respondendo 
pecuniariamente; 

6.7- Pagar todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a 
execução contratual inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, 
FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc.; 

6.8 -Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento 
dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados 
com o objeto do CONTRATO; 

6.9- Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na 
Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente; 

6.10- Os pedidos de prorrogação serão dirigidos à Secretaria Municipal de 
Finanças, até 05 (cinco) dias antes da data do término do prazo contratual e 
deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado adaptado às novas 
condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da 
Prefeitura de Santo Inácio do Piauí. 

6.11- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria de 
Finanças, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

7.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1o, 
do art. 65, da Lei de Licitações. 

7.2- Em respeito ao art. 65, parágrafo segundo, II, da Lei 8.666/93, a empresa 
CONTRATADA, desde a assinatura do presente contrato, concorda com a redução 
do quantitativo do objeto contratual, disposto na planilha (Anexo I, do Edital 
correspondente), em limites superiores ao previsto no art. 65, parágrafo primeiro 
da Lei 8.666/93, desde que a redução seja justificada como ajuste de demanda da 
Administração Municipal. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia 
defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções: 
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a) Advertência. 
b) Multas de: 

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da 
LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data da notificação feita pela Contratante 

b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução do objeto 
contratual, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do 
Contrato e rescisão do pacto, a critério da Secretaria Municipal Administração e 
Finanças, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias. 

b.4) O valor da multa referida nesta cláusulas serão descontadas “ex-offício” da 
contratada, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em 
seu favor que mantenha junto a Secretaria Municipal de Finanças e Administração 
do Município de Santo Inácio do Piauí, independente de notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial; 

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a 
contratante promova sua reabilitação. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

9.1- O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação 
poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80 da Lei no 
8.666/93; 

9.2- Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, 
da Lei no 8.666/93, à Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, 
incisos I a IV, parágrafos 1o a 4o, da Lei citada.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1- Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 
109 da Lei no 8.666/93 e suas alterações; 

10.2- Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente 
arrazoada e subscrita pelo representante legal da recorrente; 

10.3- Os recursos serão protocolados na Prefeitura e encaminhados à Comissão de 
Licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FONTE DE RECURSOS 

11.1 - O valor global deste contrato, correrá por conta FUS, FPM, ICMS, IPVA E FEP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 12.1- Fica eleito o foro da Comarca de Campinas do Piauí, Estado do Piauí, para 
dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, que não possa 
ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

12.2- E, por estarem acertadas as partes firma o presente instrumento contratual 
em 02 (duas) vias para que possa produzir os efeitos legais. 

 

Santo Inácio do Piauí - PI, _____ de __________ de 202__ 

 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

Nome do Representante da 

Empresa 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

 

01. ______________________________ 

CPF: 

02. ______________________________  

CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 02.03.2021 
HORÁRIO: 16:30 hs 

PREGÃO PRESENCIAL Nº  

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93 
 

A empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº _____________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a). XXXXX, portador da Cédula de Identidade nº. 
XXXXXX e CPF nº. XXXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho 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 (  ). 

___________________ (PI), XXX de XXXX de 202__ 

_________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: 

RG: 

CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº ____________ 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ATENDIMENTO AO ITEM 21.4 DO EDITAL  
 

 

A empresa XXXXXXXX, inscrita no CNPJ Nº _____________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a). XXXXX, portador da Cédula de Identidade nº. 
XXXXXX e CPF nº. XXXXX, DECLARA, para fins do disposto no inciso  do item 21.4 do 
presente Edital, que está ciente e concorda que a entrega dos produtos licitados 
deverão ser entregues no local do órgão requisitante, independentemente de valor e 
quantidade, sob pena de nulidade do contrato e sanções administrativas. 

 

 

___________________ , XXX de XXXX de 201__ 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: 

RG: 

CPF: 

 

 


