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EDITAL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2017. 
TOMADA DE PREÇO Nº. 023/2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA, por sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada 
pela Portaria Nº. 031, de 03 de janeiro de 2017, doravante denominada simplesmente 
PREFEITURA, convida Vv.Ss. a participar da licitação, modalidade TOMADA DE PREÇO, 
tipificada como de menor preço global, a realizar-se no dia 29/06/2017 às 08:00h na  Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, sito na Av. Getulio Vargas 303, centro  ITAUEIRA – PI. 
Contratação de pessoa física para fornecimento de coffee break para o Município de 
Itaueira - PI, esclarecendo que a presente licitação será regida pelas normas fixadas neste 
Edital e pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e legislação posterior, que o suplementam no 
que for omisso. 
 
Local, data e horário de entrega dos envelopes: até às 08:00 horas, do dia 29/06/2017 no 
endereço: Av. Getulio Vargas 303, ITAUEIRA - PI. 
 
 
1 DO OBJETO 
 

Contratação de pessoa física para fornecimento de coffee break para o 
Município de Itaueira - PI, conforme especificações e quantificações à disposição dos 
licitantes cujas informações se encontram na CPL no endereço acima.  

  
2 DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO - (ENVELOPE 1) 

 
a) Este edital está aberto às pessoas que manifestarem e atenderem às condições 
determinadas e apresentarem os documentos exigidos; 
b) O conteúdo dos envelopes “documentação” e “proposta” deverão ser 
apresentados em português e datilografado ou digitado em papel timbrado ou em 
formulário contínuo, escrita com clareza sem emendas, rasuras ou entrelinhas;  
 
c) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados, em original, 
por meio de cópias autenticadas por cartório competente, ou por servidor da 
administração municipal, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à 
Comissão Permanente de Licitação direito de exigir a apresentação das originais, a 
seu critério. 
 
d) Os documentos deverão vir previamente autenticados. Caso haja interesse que os 
mesmos sejam autenticados por servidor da administração municipal essa 
autenticação deverá ser providenciada pela licitante, no horário de 08:00 (oito) às 
12:00 (doze) horas no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaueira-
PI. 
 
 

2.1 A documentação para cadastramento será a especificada baixo: 
 
CÓPIA DO CPF; 
CÓPIA DO RG; 
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COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA; 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, 
MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
TRABALHISTAS (CNDT); 
COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO CPF (RECEITA DA FAZENDA); 
PROVA DE REGULARIDADE PERANTE O CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 
INIDÔNEAS E SUSPENSAS – CEIS; 
DECLARAÇÃO ÚNICA, A SER ANEXADA NO ENVELOPE Nº 01, CONFORME 
MODELO DE DECLARAÇÃO ANEXO I. 

 
2.2 Os envelopes contendo a documentação e as propostas podem ser encaminhados à 

PREFEITURA através de portador. 

 

2.3 No caso de entrega dos envelopes contendo documentação e proposta por 

representante da licitante, no ato da abertura, este representante, munido de 

instrumento procuratório, será considerado como tendo amplos poderes para tomar 

quaisquer decisões sobre o certame, junto à PREFEITURA, inclusive quanto à 

desistência de interposição de recursos. 

 
3 DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
3.1         Os envelopes “Documentação” e “Proposta Comercial” deverão ser entregues à 

Comissão no dia, hora e local designados no preâmbulo deste EDITAL, devidamente 
distintos, indevassáveis, fechados e lacrados, por cola ou lacre e rubricada no fecho 
com as seguintes descrições: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA-PI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2017 
PESSOA FISÍCA:       
ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO). 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA -PI 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2017 
PESSOA FISÍCA:       
ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL). 
 

3.2 A abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL" ocorrerá, 
no dia 29/06/2017, as 08:00 h, limite previsto de seu recebimento. 

 
3.3 Após a entrega dos envelopes nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 - 

PROPOSTA DE PREÇOS, será aberto inicialmente, o envelope nº 01 - 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO contendo a documentação, esta, depois de 
rubricada pelo Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação, será 
oferecida ao exame e à rubrica dos representantes dos concorrentes presentes à 
sessão, estando tudo em conformidade com o edital, a será aberto o envelope n° 02 - 
PROPOSTA DE PREÇOS, a Comissão procederá à classificação e ao julgamento da 
licitação, tipificada como de menor preço global, indicando em relatório 
circunstanciado, a proposta considerada vencedora. 
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3.4   Comissão Permanente de Licitação examinará os documentos de habilitação de cada 
licitante e após divulgará o resultado de habilitação em sessão pública, previamente 
marcada ou através de publicação na imprensa oficial. 

3.5     Na hipótese de interposição de recurso na fase de habilitação, o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação notificará as licitantes do seu resultado, e convocará os 
interessados para nova sessão pública para abertura das Propostas Comerciais das 
licitantes habilitadas, caso não tenha sido modificada a decisão anterior; 

 
3.6    Se houver alteração do resultado do julgamento anterior será aberto novo prazo recursal. 
 
3.7     Serão inabilitadas as licitantes que não atenderem às exigências previstas neste Edital. 

 
3.8    O Envelope nº 02 devidamente lacrado e rubricado, contendo a PROPOSTA COMERCIAL 

da licitante inabilitada será devolvido nas respectivas sessões públicas; 
 

3.9     Caso o representante da licitante inabilitada se recuse a receber o Envelope nº 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 poderá ser destruído lavrando-se o 
competente termo. 

 
4 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
4.1 Abertas as propostas, a Comissão procederá à classificação e ao julgamento da 

licitação, tipificada como de menor preço global, indicando em relatório 
circunstanciado, a proposta considerada vencedora, sendo desclassificada aquela: 

 
4.1.1 que não atender aos requisitos deste edital; 
 
4.1.2 que apresentar preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento 

de redução sobre a de menor valor; 
 
4.1.3 cujo preço for considerado manifestamente inexeqüível ou excessivo, assim 

considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos de insumos são coerentes com o de 
mercado e que os coeficientes da produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do contrato; 

 
4.1.4      que oferecer propostas alternativas. 
 
4.2 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas de desclassificação. 

 
4.2.1 Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado da nova data prevista 

para a apresentação delas. 
 
4.3 Atendidas as exigências deste edital, será considerada vencedora a proposta de 

menor preço global. 
 
4.4 Em caso de empate, a decisão far-se-á mediante sorteio, definido pela Comissão, em 

ato público, para o qual todas as licitantes serão convidadas. 
 
4.5 Concluída a apreciação das propostas, a Comissão procederá, através de ato formal, 

à sua classificação, sendo esse resultado divulgado através de aviso afixado em 
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quadro de aviso próprio, localizado em local de livre acesso público, instalado na 
Portaria da PREFEITURA, 

 
5 DA HOMOLOGAÇÃO  
 
5.1 A Prefeita Municipal, à vista do relatório da Comissão, proferirá sua decisão, 

confirmando a classificação das propostas, homologando o resultado da licitação e 
adjudicando o objeto à licitante vencedora. 

 
5.2 A contratação formalizar-se-á mediante assinatura do Contrato, observadas as 

cláusulas e condições desta Tomada de Preço, e da proposta vencedora. 
 
5.3 A licitante vencedora terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da convocação pela PREFEITURA para assinar o contrato. 
 
5.4 É facultado à PREFEITURA, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e 

condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º 
(primeiro) classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital. 

 
5.5 Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a contratação, se tiver a 

PREFEITURA conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone 
sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste 
caso, poderá ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação das 
licitantes remanescentes.  

 
6 DO PAGAMENTO 
 
6.1 A forma de pagamento do preço obedecerá a previsão da minuta do Contrato anexa. 
 
7 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
7.1 As obrigações e responsabilidades da contratada são aquelas previstas na minuta do 

contrato em anexa.  
 
8 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
8.1 As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do Orçamento Municipal 

para o Exercício 2017.  
 
 
9 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
9.1 Das decisões e atos praticados no procedimento desta licitação caberá recurso no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da divulgação do ato recorrido, 
 
9.2 Os recursos serão dirigidos à autoridade superior à que proferiu a decisão, por 

intermédio desta 
 
9.3 Não serão considerados os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações 

da proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.4 Interposto o recurso, dele será dada ciência, por escrito, às demais licitantes 

abrangidas, que poderão impugná-lo no prazo de 2 (dois) dias úteis. 
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9.5 É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pela mesma 
licitante 

 
9.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 

escrito, aos interessados. 
 
10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa, a 

licitante/contratada ficará sujeitas às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 
cominações aplicáveis: 

 
10.1.1 advertência; 
10.1.2 multa; 
 
11 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei. 
 
12 DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
 
12.1   As condições de recebimento dos produtos são aquelas previstas na minuta da 

Contratual, em anexo. 
 
13 DOS ILÍCITOS PENAIS 
 
13.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na 

forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 
 
14 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 
 
14.1 A PREFEITURA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como, adiá-la 
ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos licitantes 
quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso. 

 
15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 A participação na presente licitação implica na concordância tácita, por parte da 

licitante, com todos os termos e condições desta Tomada de Preço. 
 
15.2 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preço excluir-se-á o dia de 

início e incluir-se-á o dia de vencimento. 
 
15.3 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital, em dia de expediente da 

PREFEITURA. 
 
15.4 É facultada à Comissão ou autoridade superior da PREFEITURA, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 
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15.5 Decairá do direito de impugnar os termos desta Tomada de Preço perante a 

PREFEITURA a licitante que não o fizer até o 3° (terceiro) dia útil que anteceder à 
abertura dos envelopes com as propostas. 

 
15.6 Serão de exclusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas necessárias 

à contratação, inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, se for o caso. 

 
15.7 É vedado à contratada caucionar ou utilizar o contrato objeto da presente licitação, 

para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
PREFEITURA. 

 

15.8 As informações que se fizerem necessárias para o bom andamento da presente 

licitação relativa ao serviços serão prestadas na Comissão Permanente de Licitação 

da PREFEITURA Municipal de ITAUEIRA - PI das 8:00h às 12:00 horas. 
 
16 DO FORO 
 
16.1 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente 

a Seção Judiciária da Justiça da Comarca que pertence o Município de Itaueira no 
Estado do Piauí. 

 
16.2    Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes ANEXOS: 

 
 
a) Anexo I – Modelo de Declaração única; 
b) Anexo II – Projeto Executivo (Especificações Técnicas). 
c) Anexo III - Minuta do Contrato; 

 
 

   Itaueira - PI, 13 de junho de 2017. 
   

 
__________________________________ 

Lucas Santos Rodrigues 
Presidente da CPL 

 
 

_________________________________     __________________________________ 
      Rosa Mendes Ribeiro                                       Ronaldo Araújo Rocha 
           Secretária                                                               Membro 

 
 

Visto: 
 
 
Elberty Rodrigues de Araújo 
         Assessor Jurídico  
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ANEXO I 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
À Prefeitura Municipal de Itaueira - PI 
Comissão Permanente de Licitação – CPL 
Ref. Tomada de Preços N° 023/2017. 
Processo Administrativo Nº 031/2017. 

 
 

Atendendo as exigências da Tomada de Preços em epigrafe, declaramos expressamente 
que: 

 
1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições 

dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos. 
 
2. Não existe nenhum fato superveniente para nossa habilitação, nem estamos impedidos de 

licitar, contratar ou transacionar com o Poder Público ou qualquer de seus órgãos 
descentralizados, nem fomos declarados inidôneos por qualquer órgão federal, estadual, 
municipal ou concessionária de energia elétrica. 

 
3. Não empregamos menor de dezoito anos, de acordo com o inciso XXXIII do art. 7 da 

Constituição Federal, e do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93. 
 

4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condições de execução dos fornecimentos. 
 
5. Manteremos válida a nossa Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da sua apresentação e abertura. 
 

_________________, ____ de ____________________ de 2017. 
 

 
Assinatura do representante Legal 
 
Nome: 
Cargo: 
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ANEXO II 

 
Planilha Orçamentária 

 
 

Item Descrição dos Produtos Unid. Quant.  V. Unit. V. Total 

01 

Salgadinhos fritos e de forno (coxinha, pasteis, 
canudinho, rissoles, pastel russo, empada doce 
e salgada, bolinho de queijo, barquete, 
tortelete, canapés, quibe, tabuas de frios, patês 
e surpresa de castanha). 

Unid 
          

1.000  
       

40,00  
     

40.000,00  

02 
Bolos (doce e salgado) para 25 pessoas 

Unid 
100 

        
25,00  

        
2.500,00  

03 
Torta gelada (vários recheios), para 30 
pessoas. 

Unid 
30 

      
100,00  

        
3.000,00  

04 
Empadão de frango, para 20 pessoas. 

Unid 
10 

        
60,00  

           
600,00  

05 
Sucos (vários sabores), para 10 pessoas. 

Unid 
400 

        
20,00  

        
8.000,00  

06 
Refrigerante (vários sabores) 

Unid 
500 

          
7,00  

        
3.500,00  

Valor Total 
     
57.600,00  

 
 
Valor total do Lote em R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) 
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MINUTA DO CONTRATO 
 
 
CONTRATO Nº. __________/2017. 
 

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal 
de Itaueira - Piauí e o senhor(a) _______________. 
Para os fins nele indicados. 

 
 
Aos ______ dias do mês de ________ do ano de 2017, nesta cidade de ITAUEIRA, Estado do 
Piauí, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUEIRA, ESTADO DO PIAUÍ, doravante 
chamada de CONTRATANTE, inscrita no CGC sob nº 06.554.091/0001-93, estabelecida na Av. 
Getúlio Vargas, 303, Centro, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Quirino de 
Alencar Avelino, e, de outra lado, a empresa/pessoa fisica,    ______________________, com 
sede na ___________, Centro, Cep ______, , inscrita no C.N.P.J/CPF. _________, e no RG sob o 
nº ____________, neste ato representada pelo Senhor __________________, residente e 
domiciliado na __________, doravante chamada de CONTRATADA; tendo em vista a 
homologação, pela CONTRATANTE, da Tomada de Preço Nº 023/2017, conforme  Processo 
Administrativo nº 031/2017, e o que mais consta do citado Processo Administrativo que passa a 
fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição e em conformidade 
com as normas da Lei nº 8.666, de 22/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 
08/06/94, têm justo e acordado celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
DO OBJETO 
 
CLAUSULA PRIMEIRO: Contratação de pessoa física para fornecimento de coffee break para 
o Município de Itaueira – PI. 
 
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
CLAUSULA SEGUNDA: Pela prestação do fornecimento dos produtos será pago o valor de R$ 
xxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
CLAUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado pela Tesouraria, órgão vinculado à 
Secretaria de Finanças, mediante protocolo de nota fiscal, respondendo seu titular pelos 
pagamentos efetuados de forma da lei; 
 
CLAUSULA QUARTA: Para que a representante receba pelo proprietário do objeto licitado, o 
mesmo deverá apresentar termo procuratório dando poderes para tanto, em original ou em cópia 
autenticada para permanência na Prefeitura, reservando à administração pública o direito de 
consulta quanto ao conteúdo do termo procuratório; 
 
DO PRAZO DE VALIDADE  
 
CLAUSULA QUINTA: O Contrato vigorará até o dia 31 de Dezembro de 2017, desde que haja 
conveniência administrativa.   
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CLÁUSULA SEXTA: Compete à CONTRATADA: 
 
a) Fornecer os produtos contratados com a melhor técnica e zelo profissional, utilizando-se de 
equipamento adequado e pessoal qualificado e capacitado para o transporte e armazenamento 
dos mesmos.  
b) Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
c) Manter, durante o período de vigência deste Contrato, um preposto aceito pela CONTRATANTE, 
para representação da CONTRATADA sempre que for necessário; 
d) Fornecer números telefônicos e/ou outros meios para contato da CONTRATANTE, com o 
preposto, mesmo fora do horário de expediente, sem que com isso ocorra qualquer ônus extra 
para a CONTRATANTE;  
e) Comprovar, a qualquer tempo, por exigência da CONTRATANTE, o cumprimento das 
obrigações previstas na alínea “e”, como condição para o pagamento das faturas; 
f) A CONTRATADA é obrigada a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega do material. 
g) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE, ou a 
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte do CONTRATANTE.  
h) A CONTRATADA esta obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, acréscimos ou 
supressões determinadas pelo CONTRATANTE, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
adjudicado, na forma do § 1º, do artigo 65, da Lei 8.66693. 
 
DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: A execução do objeto do contrato será fiscalizada pelo CONTRATANTE, 
por sua Gerência competente, à qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do 
contrato fornecimento e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei n.º 
8.666/93, devendo a CONTRATADA fornecer relatórios, informações e quaisquer esclarecimentos 
que se fizerem necessários, no prazo que para tanto lhe for assinado. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
 
CLÁUSULA OITAVA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do 
Orçamento Municipal para o Exercício 2017. 
 
DA MULTA E DEMAIS SANÇÕES 
 
CLÁUSULA NONA: No caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE 
poderá garantida a defesa prévia, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta 
cometida, aplicar as seguintes sanções: 
 

I- advertência; 
II- multa no percentual de até 10 % (dez por cento) do valor mensal do contrato; 
III - suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior. 
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§ 1° - As sansões previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis.  
§ 2° O valor das multas aplicadas serão descontados dos pagamentos eventualmente devidos 
pela CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
§3° - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as 
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 
comprovados, a critério da autoridade competente da CONTRATANTE e desde que formuladas 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência. 
§ 4° - A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação Administrativa, notificação ou 
protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
§ 5°- As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das sanções 
civis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 
§6°- Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal, obedecendo ao 
prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração e Finanças. 
 
DA RESCISÃO CONTRATUAL E DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão 
com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, conforme o disposto nos 
artigos 77 e 78 a 80 da Lei 8.666/93, cujo direito da CONTRATANTE a CONTRATADA declara 
reconhecer, conforme dispõe o inciso IX, do artigo 55 desta mesma Lei. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica conferido à CONTRATANTE, com relação ao presente 
contrato todas as prerrogativas previstas nos incisos I, II, III, IV e V, do artigo 58, da Lei 8.666/93, 
o que, também a CONTRATADA declara reconhecer. 
 
DOS CASOS OMISSOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas 
deste Instrumento ou serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, demais regulamentos 
complementando suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.  
 
DOS ANEXOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica fazendo parte integrante deste contrato, naquilo em que não 
lhe contrariar expressamente, o Processo Administrativo n° 031/2017 - modalidade Tomada de 
Preço nº 023/2017, devidamente homologada pelo Prefeito Municipal, em especial, a proposta de 
preço da CONTRATADA, ao qual está plenamente vinculado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Itaueira - PI com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir as questões resultantes deste contrato. 
As partes declaram estar de pleno acordo com as condições deste contrato, firmando-o em quatro 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas e que este assinam. 
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Itaueira-PI, xx de xxxxxxxxxx de 2017. 
 
 
 

 
_____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE 

 
 

_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADO 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1º) _________________________________________RG/CPF_____________ 
 
2º) _________________________________________RG/CPF_________________ 


