
 
 
 
 
 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N. º 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 038/2021 

 
 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI, através da 

Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 012/2017 de 02/01/2017, 
torna pública a realização de licitação, no dia 11/03/2021 às 08:00 horas, na sede da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA, situada na Avenida Marechal Deodoro, 
121, Centro, na cidade de Paulistana-PI, na modalidade TOMADA DE PREÇO, 
objetivando a AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI, nas condições fixadas neste instrumento convocatório 
e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo Menor Preço Global. Aos interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até setenta e duas (72) horas antes da data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação. No endereço acima, no horário de 08:00 
as 13:00h de segunda-feira a sexta-feira.  

 
1 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
1.1 - Os procedimentos Licitatórios desta TOMADA DE PREÇO serão regidos pelas 
disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada, pela Lei nº 
9.648 de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999.  
1.2 - O objeto do contrato será executado indiretamente sob o regime de empreitada por 
preço global.  
1.3 - Os recursos destinados à cobertura das despesas referentes ao objeto licitado são 
provenientes: Orçamento geral do Município.  
1.4 - O Edital poderá ser examinado, e, havendo interesse, adquirido pelos interessados 
na sede da Prefeitura Municipal de Paulistana – PI, Avenida Marechal Deodoro, 121, 
Centro, nesta cidade de Paulistana - PI.  
1.5- Integram o presente Edital, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I –Especificações do Objeto  
ANEXO II - Modelo da Planilha de Preços;  
ANEXO III - Declaração de Anuência;  
ANEXO IV – Declaração de que não se utiliza de trabalho de menor de idade;  
ANEXO V - Modelo de Carta Proposta Comercial;  
ANEXO VI - Minuta de Contrato.  
 
2 - DOS ADENDOS ESCLARECEDORES E MODIFICADORES.  
2.1 – As respostas às dúvidas e ou impugnações ao Edital, bem como, toda e qualquer 
modificação realizada no Edital, serão realizadas na forma de ADENDOS, desde que 
tenham sido formuladas por escrito.  
2.2 - No caso de emissão de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido pela 
administração, que contenha informações que impliquem em alteração no conteúdo de 
quaisquer dos itens originariamente previstos neste Edital), será o mesmo publicado no 



 
 
 
 
 

 
 

Diário Oficial dos Municípios, sob este nome, e contendo nova data para a Sessão de 
Julgamento da Habilitação e Proposta de Preço.  
2.3 - No caso de emissão de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido pela 
administração, que contenha informações que não causem alteração na formulação das 
propostas), será mantido o prazo original para entrega dos documentos de Habilitação e 
da Proposta, sendo respondido por escrito, diretamente à empresa que formulou a dúvida.  
2.4 – Quaisquer dúvidas e/ou impugnações referentes a este Edital poderão ser 
realizadas até 05 (cinco) dias antes da abertura do certame licitatório, devendo ser 
endereçadas à Comissão Permanente de Licitação, situada na Avenida Marechal 
Deodoro, 121, Centro, nesta cidade de Paulistana - PI; ou, no caso de dúvida, através do 
telefone (89) 3487-1474, em dias úteis nos horários de 08hs às 13hs.  
 
3. OBJETO DA LICITAÇÃO  
 
3.1. A presente licitação tem por objetivo AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI, conforme especificas no 
(Anexo I).  
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  
 
4.1. - Os interessados poderão participar do presente certame, devendo para tanto 
estarem cadastrados na Divisão de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município 
de Paulistana - PI, ou aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento até setenta e duas (72) horas antes da data do recebimento das 
propostas, observada a necessária qualificação.  
4.1.1. –O cadastramento da empresa deverá ser feito pelo seu representante legal ou por 
seu procurador, devendo, neste caso, ser apresentado documento que o habilite para 
tanto.  
4.2- Não será permitida a participação de empresas que possuam empregados na 
Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive na condição de sócio ou dirigente, 
incluída as demais vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.  
4.3 – Não será permitida a participação de empresas em consórcio.  
4.4 - A Comissão de Licitação considera como representante legal da proponente, quando 
presente na Sessão de Abertura, àquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade, 
juntamente com o documento que comprove a condição de integrante do Corpo Social 
Empresarial, ou, através de Procurador que deverá apresentar além da Cédula de 
Identidade, o instrumento de mandato com firma reconhecida em Cartório.  
 
5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "A" E "B".  
5.1 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de 
cópias devidamente autenticada em Cartório de Notas.  
5.2 - Poderá ainda a autenticação ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação, 
exigindo-se, neste caso, a apresentação da documentação original correspondente.  
5.3 – Não serão considerados documentos e propostas que deixem de atender todas as 
disposições deste Edital.  
5.4 – Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-símile, telegrama ou 
outra forma de apresentação que descaracterize o sigilo de seu conteúdo.  



 
 
 
 
 

 
 

5.5 - Os documentos referentes à habilitação e as propostas de preço serão 
recebidos e abertos pela Comissão de Licitação na sede da Prefeitura Municipal de 
Paulistana, localizada à Avenida Marechal Deodoro, 121, Centro, às 08:00hs do dia 
11/03/2021.  
5.6 – Os documentos de habilitação e proposta de preço apresentados fora da data e 
horário limite não serão recebidos.  
5.7 – Todos os documentos e elementos contidos nesta proposta (envelope 01 e 
envelope 02) deverão ser apresentados em envelopes fechados.  
5.8 – No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:  
 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
A Comissão de Licitação  
Prefeitura Municipal de Paulistana/PI.  
Avenida Marechal Deodoro, 121, Centro  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
SESSÃO DIA: 11/03/2021 às 08:00 horas  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
 
ENVELOPE N º 02 – PROPOSTA DE PREÇO  
A Comissão de Licitação  
Prefeitura Municipal de Paulistana/PI.  
Avenida Marechal Deodoro, 121, Centro  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  
SESSÃO DIA: 11/03/2021 às 08:00 horas  
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:  
 
5.9 – Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados, o cumprimento e 
o atendimento na íntegra e totalidade do presente edital em todas as suas cláusulas e 
condições, bem como a documentação relativa a:  
 
I - Habilitação Jurídica  
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista  
III - Qualificação Econômica – Financeira  
 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  
 
6.1 – As firmas Licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de Habilitação, 
em uma via, devidamente autenticados por Cartório de Notas, ou xerocopiados, desde 
que nesta última hipótese apresente os documentos originais, em envelope lacrado 
distinto do envelope da Proposta de Preço, na data e horário estabelecidos no edital.  
 
6.2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 
6.2.1 – Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor (5o) 
responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato;  
6.2.2 – Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
6.2.3 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado, 



 
 
 
 
 

 
 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  
6.2.3.1 – No caso de apresentação do Contrato Social, este deverá vir acompanhado da 
última alteração contratual.  
6.2.4 – Decreto de autorização, tratando-se 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 exigir.  
6.2.5 – Certidão Simplificada da Junta Comercial, atualizada que comprova Capital de 
Social da empresa;  
6.2.6 – Declaração sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor 
de 18 (dezoito anos), em horário noturno de trabalho ou em serviços perigoso ou 
insalubre, bem como, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis anos), salvo na 
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do anexo V;  
6.2.7 – Caso apresente Certificado de Registro Cadastral, deverá fornecer também 
Declaração informando sobre a superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, nos 
termos do parágrafo 2º do art. 32, da Lei 8.666/93, informando se está, ou não, em estado 
de inidoneidade perante quaisquer órgãos públicos.  
6.2.8 – Declaração de Anuência, concordando com todas às condições e exigências do 
Edital, em todas as fases da licitação. (Modelo – Anexo III).  
6.2.9 – Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida nos últimos 
60 (sessenta) dias pelo Cartório distribuidor da Comarca da sede pessoa jurídica, 
consoante inciso II, do Artigo 31 da Lei 8.666/93.  
6.2.10- Cadastro do Fornecedor junto a Prefeitura de Paulistana/PI.  
6.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  
6.3.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
6.3.2 – Certificado de Regularidade de Situação – CRS relativo ao FGTS nos termos do 
inciso IV do artigo 29 da Lei nº 8.666/93;  
6.3.3 – Certidão Negativa de Débito – CND relativo à Seguridade Social – INSS, de 
acordo com o inciso IV do artigo 29 da Lei nº 8.666/93.  
6.3.4 – Prova de Regularidade do participante com as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal da sua Sede ou outra equivalente na forma da Lei.  
6.3.4.1 - Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal, a Licitante deverá 
apresentar a Certidão Conjunta da Receita Federal e a Certidão Quanto a Dívida Ativa da 
União.  
6.3.5 – Alvará de funcionamento do ano em exercício.  
6.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT).  
6.3.7- Inscrição estadual e/ou Municipal. 
 
6.3.8- Licença Sanitária Municipal 
 
6.3.9 - Certificado de Regularidade Técnica do Conselho Regional de óptica e Optometria 
do Piauí; 
 
6.3.10 - Carteira de comprovação Identidade Profissional do Responsável Técnico da 
ótica, RG e CPF 
6.3.11 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 



 
 
 
 
 

 
 

compatíveis em características com o objeto da licitação, mediante a apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
reconhecidamente idônea(s). 
 
6.4 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA  
 

6.4.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

devidamente chancelado pela Junta Comercial exigível na forma da lei, que comprove a 

boa e regular situação financeira da empresa. Admite-se a apresentação de balanço de 

abertura para as empresas com menos de 01(um) exercício financeiro. 

6.4.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial ou; 

b) publicados em jornal de grande circulação ou; 

c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da 
licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – 
DNRC de 01/08/1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e 
de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo pregoeiro, 
fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de 
Encerramento do Livro em questão.  
 
 
7. PROPOSTA DE PREÇO  
 
7.1. A proposta de preço (Envelope Nº 02) devidamente assinada pelo proponente ou por 
seu representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser 
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos como 
segue:  
a) Especificações do objeto, observadas as características mínimas exigidas no item 2.1 
do presente instrumento convocatório e conforme modelo do Anexo I.  
b) Preço unitário e global do objeto, conforme modelo de Carta Proposta Comercial 
constante do Anexo V.  
c) Prazo de validade da proposta será contado a partir da data da entrega da proposta. 
Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento.  
7.2. Esta sessão também será realizada no dia 11/03/2021 após a sessão de 
habilitação, no endereço abaixo:  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI  
Avenida Marechal Deodoro, Nº 121- Centro  



 
 
 
 
 

 
 

Paulistana- PI  
 
7.3 A Prefeitura Municipal de Paulistana resguarda o direito de realizar a seção de 
julgamento das propostas de preço em outra data que não a mencionada no item anterior, 
caso as circunstâncias exijam, designando nova data para a mesma, e comunicando às 
empresas licitantes no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas anteriores à realização 
da nova sessão.  
 
8. PROCEDIMENTOS  
 
8.1 – No local, dia e hora fixados neste Edital, serão iniciados os trabalhos, lendo o 
Presidente da Comissão o objeto da licitação.  
8.2 – Em seguida, será solicitada pelo Presidente, a credencial de cada representante 
legal das empresas proponentes, onde serão recebidos os Envelopes Nº 01 e Nº 02 dos 
concorrentes, os quais serão rubricados pela Comissão e pelos Participantes.  
8.3 – Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serão abertos pela 
Comissão o Envelope Nº 01 – HABILITAÇÃO, na presença de todos os concorrentes, 
cujos documentos serão examinados e rubricados pela Comissão e pelos representantes, 
permanecendo fechados e lacrados, ficando sob guarda da Comissão, o Envelope Nº 02 
– PROPOSTA DE PREÇO, até a conclusão da fase de habilitação.  
8.4 – Após a conclusão da fase de habilitação, a Presidente da Comissão prosseguirá os 
trabalhos com a abertura do Envelope Nº 02 — PROPOSTA DE PREÇO, das 
proponentes habilitadas, serão abertos, a seguir, no mesmo local, pela Comissão de 
Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de 
recursos ou depois de decorrido o prazo de que trata o art. 109, 1, “a” da Lei Federal nº 
8.666/93.  
8.5 – Dessa reunião, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual constem todas as 
ocorrências verificadas, fatos consignados e que exijam registro.  
8.6 – As propostas comerciais das proponentes inabilitadas serão devolvidas intactas aos 
respectivos proponentes, mediante protocolo.  
 
9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
9.1. Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas 
as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor 
o proponente que apresentar o Menor Preço Global ofertado por Empreitada Global e 
atendida as exigências de especificações, deste instrumento convocatório.  
9.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á por sorteio, 
em ato público, para o qual todos os licitantes convocados, conforme a Lei 8.666/93, 
art.45, § 2º e 3º.  
9.3. Será desclassificada a proposta de preço que não atender às exigências contidas no 
presente edital.  
 
10. PRAZO DE EXECUÇÃO  
 
10.1. O prazo de entrega do objeto contratual é até 31/12/2021, a contar da data da 
homologação e expedição da ORDEM DE FORNECIMENTO.  
10.2. A Adjudicação do objeto da presente licitação efetivar-se-á, através de CONTRATO, 



 
 
 
 
 

 
 

a ser celebrado, entre a PREFEITURA MUNICIPAL e a EMPRESA VENCEDORA, 
conforme ANEXO VI do Edital, e é parte integrante, deverá ser assinado no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da expedição da ORDEM DE FORNECIMENTO, sob 
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 do 
Regulamento de Licitação.  
10.3. A Prefeitura Municipal poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo 
e condições estabelecidos neste instrumento convocatório, convocar os proponentes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados 
de conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação prevista no art. 30 do Regulamento de Licitação.  
 
11. DOS RECURSOS, PENALIDADE E DAS SANÇÕES.  
 
11.1 – Dos Recursos:  
11.1.1 – Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberá recurso nos termos 
do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações pela Lei nº 8.883/94;  
11.1.2 – O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa 
através de processamento eletrônico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo 
representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo aos prazos previstos na Lei 
de Licitações;  
11.1.3 – O recurso deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Paulistana, sito à 
Avenida Marechal Deodoro, 121, Centro, nestas cidades, endereçado a Presidente da 
Comissão de Licitação.  
11.2- Das Penalidades:  
11.2.1 – Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na lei federal 8.666/93, a 
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:  
11.2.2 – pelo atraso na execução do contrato:  
11.2.2.1 – multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o 
valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento).  
11.2.3 – pela inexecução total ou parcial do contrato:  
11.2.3.1 – multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não 
cumprido;  
11.2.3.2- multa correspondente à diferença de preços resultante da nova licitação ou 
contratação direta realizada para complementação ou realização da obrigação não 
cumprida.  
11.2.4- As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a 
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de 
crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da 
Prefeitura Municipal de Paulistana/PI.  
11.3- Não sendo pagas no prazo previsto, haverá incidência de juros de mora, nos termos 
previsto no artigo 406 do Código Civil.  
11.4 – A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório, e consequentemente, 
o pagamento delas não exime a Contratada da reparação de eventuais danos que forem 
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo na 
execução dos serviços objeto da contratação.  
11.5 – Das Sanções  



 
 
 
 
 

 
 

11.5.1 – Verificada uma das hipóteses dos subitens anteriores, a Comissão Permanente 
de Licitações poderá optar pela convocação das demais proponentes da licitação 
obedecida sucessivamente à ordem de classificação na forma do § 2º do art. 64 da Lei de 
licitação em vigor.  
 
12. CRITÉRIO DE REAJUSTE  
 
12.1. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação, poderá ser 
aumentado ou suprimido, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme disposto no artigo 65 parágrafos 1º e 2º da Lei nº 
8.666/93.  
 
13. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
13.1. O pagamento será de acordo com a Proposta de Preço do vencedor do certame, 
podendo ser combinado e alterado pelo Presidente da Comissão de Licitação e pelo 
Prefeito Municipal, e o pagamento será repassado mediante a apresentação da nota 
fiscal, da CONTRATADA.  
13.2. Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes será acrescido ao valor 
da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,3% (Três décimos por cento) por dia útil de 
atraso, a título de compensação e penalização.  
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
14.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 
dispositivos legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a 
seguir:  
14.1.1 – Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pela 
CONTRATANTE;  
14.1.2 – A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços objeto desta licitação 
com outra empresa, sem o consentimento prévio e expresso da Prefeitura Municipal de 
Paulistana.  
 
15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
15.1 – Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 
disposições legais, a Contratante se obrigará:  
15.1.1 – Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que 
estabelecidas às condições regidas no Contrato.  
15.1.2 – Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços pela Contratada.  
15.1.3 – A fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal de Paulistana-PI, terá em 
especial, poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo 
com a discriminação do objeto contratado.  
15.1.4- Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por 
culpa ou dolo da Contratada.  
 
16.DO RECEBIMENTO DO OBJETO  



 
 
 
 
 

 
 

 
16.1– O recebimento dos produtos será efetuado por uma Comissão de Entrega e 
Recebimento, integrada por 03 (três) membros nomeados pela Contratante, e por um 
representante da Contratada, devendo ser lavrado no ato, o termo competente, no qual se 
certificará o caráter dos recebimentos, ou seja, recebimento provisório, exames e 
finalmente o recebimento definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o objeto da 
contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais.  
16.2 - Em se dando ao recebimento caráter provisório, o qual, não excederá 15 (quinze) 
dias, a CONTRATANTE reterá os pagamentos e garantias, e poderá exigir os reparos e 
substituições convenientes ou abatimento de preços, consignando-se os motivos, e só 
então, promoverá o recebimento definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o 
objeto da contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais.  
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
17.1.Esclarecimentos relativos à presente licitação, somente serão prestados quando 
solicitados formalmente ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação o Sr. 
Ivanilson da Silva rocha, na Avenida Marechal Deodoro, 121, Centro, Paulistana - PI.  
 
18 – DO FORO  
 
18.1 – Fica eleito pelas as partes o Foro da Comarca de Paulistana - PI, para dirimir 
quaisquer dúvidas referentes à licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia 
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 

Paulistana – PI, 23 de fevereiro de 2021. 
 

_______________________________________ 
Presidente da CPL  

  
_______________________________________ 

Membro da CPL 
 

_______________________________________ 
Membro da CPL  

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ANEXO I 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
PREÇO. 

UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

1 
Armação popular, com lentes de visão 

simples, bifocal e progressiva. 
UND 350 R$ 564,50  R$ 197.575,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE PLANILHA DE PREÇO 

REF.: Tomada de Preço nº 003/2021 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI 
At. – Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Tomada de Preços  Nº 003/2021 
Data/Hora Abertura: 11/03/2021 às 08:00hs. 
 

Prezados Senhores, 
 

Apresentamos a nossa proposta para Aquisição de óculos para a população carente do 

Município de Paulistana-PI., objeto do Edital da Tomada de preços N° 003/2021, de acordo 
com o Termo de Referência (ANEXO I) e discriminativo a seguir: 

 
Valor Total por extenso: R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
Prazo de Entrega: Conforme edital. 
Condições de Pagamento: Conforme edital. 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega a 
Comissão Permanente de Licitação. 
 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 

Atenciosamente, 
 

Carimbo e Assinatura do  
representante legal da firma 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 
 
 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A POPULAÇÃO 
CARENTE DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI, conforme especificações constantes no 
projeto básico que é parte integrante deste edital, para efeito de participação na TOMADA 
DE PREÇOS em referência, declararam que por meio da análise e exame da 
documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, sempre que necessário, 
tomamos conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação.  

 
Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as 

obrigações decorrentes desse conhecimento e concordamos em fornecer os produtos de 
acordo com as especificações da proposta, pelo respectivo preço, mediante regular 
convocação, tendo perfeito conhecimento das condições para sua entrega.  

 
Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas 

no Edital em toda as fases da licitação.  
 

 
Paulistana, _________ de _______________________ de 2021. 

 
 

________________________________________ 
(Carimbo e assinatura do 

representante legal da LICITANTE) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES 
 
A  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTANA-PI  
Avenida Marechal Deodoro, 121, centro  
Paulistana – PI  
 
Ref: ______________________________________  
 
A empresa (nome da  
mpresa.____________________________________________________________),CNP
J.___________________,sediada(endereço 
completo____________________________________________) declara, sob pena de 
rescisão contratual, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal, consoante o que se estabeleceu no art. 1º da lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não tem em seus quadros de empregados menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega menores de 16 anos, salvo nas 
condições de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 
Paulistana, ______de ____________de 2021. 

 
 

_______________________ 
Nome a assinatura do 

representante da legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

ANEXO V 
(MINUTA DO CONTRATO) 

 
 

CONTRATO N° ________/2021  
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURAMUNICIPAL DE PAULISTANA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXXX PARA OS FINS 
NELE INDICADOS.  
 

Aos XX (XXXXXX) dias do mês de XXXXXX do ano de 2021, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PAULISTANA, situada na Avenida Marechal Deodoro, 121, Centro - 
Centro –Paulistana - PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.553.796/0001-96 e denominada de 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Prefeito Municipal o Sr. Joaquim Julio 
Coelho, e, do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXX estabelecida na 
Rua/Av.XXXXXXXXXXXX, situada na cidade de XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 
nºXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominada de CONTRATADA, neste ato representada 
por seu representante legal Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominados 
simplesmente de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, tendo ajustado e 
acordado o presente Termo de Contrato, que se regerá pelas Cláusulas e Condições 
abaixo estabelecidas, com base no Processo de Licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS sob n.º 003/2021 de 11/03/2021, fundamentado na Lei nº 8.666/93, com 
alterações da Lei nº 8.883/94, RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Cláusulas 
e condições a seguir:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
1.1. O presente Contrato tem como fundamento legal as cláusulas estabelecidas no Edital 
de TOMADA DE PREÇOS sob n.º 003/2021, devidamente homologada, ao qual a 
CONTRATADA encontra-se vinculada em razão de ter sido a empresa licitante, ficando, 
desde logo, tudo parte integrante deste termo, independente de transcrição.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  
 
2.1. É objeto deste contrato à AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A POPULAÇÃO 
CARENTE DO MUNICÍPIO DE PAULISTANA-PI, devidamente especificado no objeto do 
Edital e relacionado conforme modelo de anexos já impressos.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E DA FONTE DE 
RECURSOS  
 
3.1. ACONTRATANTE obriga-se a pagar a CONTRATADA pelo objetivo relacionado na 
CLÁUSULA  



 
 
 
 
 

 
 

SEGUNDA, o valor Global de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).  
3.2. O pagamento ocorrerá da seguinte forma: -------  
3.3. A Fonte de Recursos para o objeto relacionado na CLÁUSULA SEGUNDA será: 
Orçamento geral do Município.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA  
 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir o objeto desta licitação, nos prazos 
estabelecidos no item 10.1 do Edital. O prazo de entrega do objeto contratual será até 
31/12/2021, a contar da data da homologação e expedição da ORDEM DE 
FORNECIMENTO..  
4.2. A CONTRATADA deverá cumprir o objeto de acordo com as especificações 
estabelecidas no ANEXO I.  
4.3. 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 CONTRATANTE, não 
serão considerados como inadimplemento contratual.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
 
5.1.A CONTRATANTE poderá, a seu critério, aumentar ou reduzir até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no Art. 
65 Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES  
 
6.1. Caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer CLÁUSULA deste Contrato, estará 
sujeita aos procedimentos previstos nos Art. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, bem como às 
seguintes sanções pelo atraso na execução do contrato, tal qual estabelecido pelo item 
11.2 do Edital Tomada de Preço 003/2021.  
6.1.1. Pelo atraso injustificado multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
que incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por 
cento).  
6.1.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato:  
•  multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não cumprido;  

•  multa correspondente à diferença de preços resultante da nova licitação ou 
contratação direta realizada para complementação ou realização da obrigação não 
cumprida.  
6.2. As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a 
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de insuficiência ou inexistência de 
crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação da 
Prefeitura Municipal de Paulistana.  
6.3. Não sendo pagas no prazo previsto, haverá incidência de juros de mora, nos termos 
previsto no artigo 406 do Código Civil.  
6.4. A multa prevista nesta seção não tem efeito compensatório, e consequentemente, o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação de eventuais danos que forem 
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de culpa ou dolo na 
execução dos serviços objeto da contratação.  



 
 
 
 
 

 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  
 
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas nos Art. 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93, e legislação pertinente.  
7.2. Em havendo rescisão administrativa do presente Contrato, à CONTRATADA serão 
assegurados os direitos previstos no Art. 79, Parágrafo 2º da supracitada Lei das 
Licitações e Contratos.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
8.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos a seguir:  
8.2. Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados pela 
CONTRATANTE;  
8.3.A CONTRATADA não poderá sub-contratar os serviços objeto desta licitação 
com outra empresa, sem o consentimento prévio e expresso da Prefeitura Municipal de 
Paulistana.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições 
legais, a Contratante se obrigará:  
9.2.Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas às 
condições regidas no Contrato.  
9.3.Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços pela Contratada.  
9.4.A fiscalização exercida pela Prefeitura Municipal de Paulistana/PI, terá em especial, 
poderes para suspender a execução dos serviços que estejam em desacordo com a 
discriminação do objeto contratado.  
9.5.Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros por culpa 
ou dolo da Contratada.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
10.1. O recebimento dos serviços será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e 
Recebimento, integrada por 03 (três) membros nomeados pela Contratante, e por um 
representante da Contratada, devendo ser lavrado no ato, o termo competente, no qual se 
certificará o caráter dos recebimentos, ou seja, recebimento provisório, exames e 
finalmente o recebimento definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o objeto da 
contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais.  
10.2 - Em se dando ao recebimento caráter provisório, o qual, não excederá 15 (quinze) 
dias, a CONTRATANTE reterá os pagamentos e garantias, e poderá exigir os reparos e 
substituições convenientes ou abatimento de preços, consignando-se os motivos, e só 
então, promoverá o recebimento definitivo, o qual dependerá da comprovação de que o 
objeto da contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais.  
 
CLÁUSULA ONZE– DO FORO  



 
 
 
 
 

 
 

 
8.1. O Foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da 
TOMADA DE PREÇOS será o da Comarca de Paulistana - PI, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir litígios que por ventura venham 
a surgir na interpretação e execução do presente Contrato.  
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 
redigido o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes, CONTRATANTE E CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo qualificadas.  
 
 

Paulistana (PI), XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2021. 
 

_______________________________________ 
Joaquim Julio Coelho 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
________________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME DA EMPRESA 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS:  
1. _____________________________________  
NOME:  
RG:  
2. _____________________________________  
NOME:  
RG: 

 


