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EDTTAL DE LTCTTAçÃO

PRE6ÃO ELETRÔNICO N9 1512021.sRP

o MuNtcípto DE pARAtBANo, ESTADo Do MARANHÃo, arnavÉs DA SEcRETARTA MUNrcrpAl or snúoe,
T9RNA púeltco, eARA coNHEcrMENTo Dos TNTERESSADoS, euE REALTzAnÁ ltctrnçÃo, NA MoDALIDADE
pneeÃo, NA FoRMA elerRônrca, col cRrrÉnto DE JULGAMENTo MENoR PREço PoR trEM, Nos rERMos

DA LEI N9 70,520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N9 10.024, DE 20 DE SETEI\4BRO DE 2019, DA LEI

COMPLEMENTAR N" 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI N9 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO

DECRETO N" 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N9 8.666, DE 21

DE JUNHo DE 1993, r ns exrcÊlrcrAs ESTABELEcTDAS NESTE EDrrAL, LEr coMPLEMENTAR Ns 123106 E

t47 /2ot4 E DEMAts lrcrslRÇÃo, soB AS colrorÇôe s ESTABELEcTDAS NESTE ATo coNVocAToRto E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e

monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica

http://www.licitanet.com.br/. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo

licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável

pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os

requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação;

receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua

decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos

da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a

homologação.

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ETETRôNICO:

Dia t3/t2/2021 às 15:00 (quinze horas).

SITE PARA REALIZAçÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

Modo de disputa: Aberto

Valor Estimado: RS 356.273,40 (Trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta

centavos).

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para: Registro de Preços para a

aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as necessidades do Município de Paraibano/MA,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

L.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo l) e apenas estimativa de consumo e será

solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

1.5. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos l, da Lei Complementar ns 123/2006, com redação

dada pela Lei Complementar ne 1,47, de 07 de agosto de2Ot4.
t - Deverá reolizor processo licitotório destinodo exclusivomente à porticipoção de microempresas e

empresas de pequeno porte nos itens de controtoçõo cujo valor seio de oté RS 80.000,00 (oitento mil reois);

CNPJ: 05.303. I 4410001 -30

Pça. Cuilherrnino Brito no 284 - Centro

CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-1480 I 1l12 - Paraibano-MA



ffi*\ffiÂ,üffi#-íqâffi1ffiffie

lll - deverá estabelecer, em certqmes paro oquisição de bens de notureza divisível, coto de até 25% (vinte e

cinco por cento) do objeto poro o controtoção de microempresos e empresos de pequeno porte;

1.6. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos ll e lll, da Lei Federal ns

747/2074, não aplicará o disposto no item acima, quando:

1.6.1. Não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas
ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências

estabelecidas no instrumento convocatório; e

t.l , O tratamento diferenciado e simplificado para micro empresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratad o.;

1.8. OS QUANTTTATTVOS DO OBJETO DESTA LTCTTAçÃO PODERÁ DTSPOR DE |TENS E COTAS EXCLUSTVAS À
pARTrCrpAçÃO DE MTCROEMPRESAS E EMPRESAS DE pEqUENO PORTE:

1.8.1 Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal,

ou diante de sua recusa, as licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da

cota principal.

1.8.2 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer
pelo menor preço, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo
item.

1.8.3 As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderão cotar todos ou
quaisquer grupos tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. As demais licitantes somente poderão
cotar os Brupos da Cota Principal.

1.8.4. O disposto nestes subitens não impede a contratação das microempresas ou empresas de pequeno
porte na totalidade do objeto.

2. DOS RECURSOS ORçAMENTÁR|O5.

2.L. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente
será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7e, § 2e do Decreto
Federal ns 7892/2013. Não obstante as despesas resultantes da contratação correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a

participação dos interessados na modalidade LICITATÓRlR pReeÃO, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal Licitanet, no sítio http://www.licitanet.com.br,4
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licítante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade tecnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus Iances, inclusive os atos praticados diretamente ou

por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que

por terceiros.
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3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL

LICITANET e mantê los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatuêlizados.

3.5,1. A não observáncia do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação

4. DA PARTICIPAçÂO NO PREGÃO.

4.1, Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresês e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 11.488, de 2007, para o microempreendedor
individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementa r ne 723, de 2006.

4.3. NÃO PODERÃO PARTTCTpAR DESTA LrCrrAçÃO OS TNTERESSADOS

4.3.1. Proibidos de participar de licitaçôes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação

vigente;

4.3.2. Que não atendarn às condiÇões deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3,3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber

citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.?.4, Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9e da Lei nq 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou

liquidaçãoj

4.3,6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de

constituição;

4.3.7. O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que

a experíência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem
serviços de grande vulto e/ou de alta corrplexidadê técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no

dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente definido pelo edital, por meio de

especificações usuais do mercado, consignou se a vedação descrita no subitem acima;

4.3.8. Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão ne

746l2014-TCU-Plenário).
COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÂO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO

PRóPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.3.9. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arti8o 3'da Lei Complementar n-" 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecído em seus afts. 42 a 49;

4.3.9.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação

do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame com relação a estes itens;

4.3.9.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,

a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido

previsto na Lei Complementar ne 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
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4.3.10. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.3.11. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em
conformidade com as exigências editalícias;

4.3.L2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, cíente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

4.3.13. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll,
da Constituição;

4.3.L4. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normativa SLTI/MP no

2, de t6 de setembro de 2009.

4.3.15. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 1e e no inciso lll do art. 5s da Constituição Federal;

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOs DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1e da

LC ns 123, de 2006.

5.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócíos, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da

proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente

serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de

I an ces.

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSÍ4.

PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA

ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:
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6.1.1, Valor unitárío e total para CADA ITEM de itens (conÍorme o caso), em moeda corrente nacional;

6.L,2. Mar(a de cada rtem ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6-l-4. Descrição detalhada do objeto, contendo as inÍormações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2- Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encar8os previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou serviços.

6.4, Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua

apresentação.

6.6. Os licitantes devern respeitar os preços máximos estabelecidos nas noímas de regência de

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SÊSSÃO, CIASSTFTCÂçÃO DAs PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,

horário e local indicados neste Edital.

7.2. o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Tambem será desclassificada a proposta que identifique o licitante-

7.2,7. A desclassificação será sempre fundâmentada e registrada no sistema, com acompanhamento em

Lempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta nãc impede o seu jul8amento deÍinitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

7.3, O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

?.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes

7.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes cieverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebirnento e do valor consignado no Íegistro.

7.5.7. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital

7.6, Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horáriofixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital.
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inÍerior ou percentual de desconto superior ao

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser RS 0,10
(DEZ CENTAVOS).

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) seBundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.7o,seráadotadoparaoenviodelancesno@emqUeoS
lcitantes ap"ese.tarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7,L7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamênte pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração

da sessão pública.

7.72. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso

de lances intermediários.

7,L3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens ênteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.

7.74. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a

pregoeira, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,

em prol da consecução do melhor preço.

7.L7. No caso de desconexão com a PregoeiÍa, no decorreT da etapa corÍlpetitiva do PreEão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.7A, Quando a desconexão do sistema eletrônico parê o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos

participantes do certame, publicada no Portal Licitanet, http://httpr.//www.licitanet.com,bÍl, quando serão

divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulSação.

7.20. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrâda a

etapa de lances, será efetivada a verificação automática, juôto à Receita Federal, do porte da entidade

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação corn os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assirn como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.44 e 45 da Lc ns 123,

de 2006, regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

CINPJ: 05.303.144/0001-30
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7-L5, Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subit€ns anteriores deverão ser

desconsiderados pela pregoeira.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que Íor recebido e registrado
primeiro.
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.79. Casoo icitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta



'1.27.2.

7.27.3.

§}ARI\IBANO,/MA

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% {cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consíderadas empatadas
com a primeira colocada.

7 -22- A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlad05 pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7-23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as rnargens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será apticado exclusivomente entÍe as propostas que fizerem jus às

margens de preferência, conforme regulamentc.

7.26, A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de

rraneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa aberto e fechôdo.

7,27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no

Art. 3e, § 2e, da LEI Ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.27.1. Produz dos no país;

Produzidos por empresas brasileiras;
Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Paisi

7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

7,28. Persistindo o empate, a proposta vencecjora será sorteada pel0 sistema eletrônico dentíe as

propostas empatadas.

7-29. Encerradê a etapa de envio cje lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenh3 apresentado o melhor preço, para que seia obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diÍerentes das previstas neste Edital.

7.29.1. A negociação será realizada por meio dô sisterna, podendo ser acompanhada pelos demais licitantês.

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUÂS) HORAS, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exígidos neste Edital e já

apresentados-

7.30. Após a neBociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VÉNCÊDORA.
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.7e e no § 9s do
art. 26 do Decreto n.e 70.024/2079.

8-2- O licitante qualificado como produtor rural pessoa fÍsica deverá incluir, na sua proposta, os

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da lnstrução Normativa RFB n.971, de 2009, em razão do
disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado {Acórdão ns 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço maniÍestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequÍvel a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, íncompatÍveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.

a.4. qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendc apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vÍstas ao saneamento das propostas, a sessâo pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no

sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de

funcionalidade disponÍvel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de sglicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as

características do material oÍertado, tais como marca, modelo, tipo, Íabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.3. caso a compatibilidade com as especificaçôes demandadas, sobretudo quanto a padrôes de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá
que o licitante classificado em primeiro lu8ar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no
local a ser indicado e oentro de 03 (ÍRÊS) DIAS úte s contados dr solicitação.

8.6.3.1, Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realjzação do procedímento
para a avaliação das amostras, cu.ia presença será facultada a todos os interessâdos, incluindo os demais
licitantes.

8.6.3.2. os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema

8.6.3.3. No caso de não hâver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela

Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especiÍicações previstas neste Edital, a proposta do

licitante será recusada.

8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada{s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir se á com a
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verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações
constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não Berando direito a

ressarcimento.

8.6.3.7, Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à

realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

a,7, Se a píoposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou ance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "ahat" a nova data e horário
para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contÍaproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condiÇões diversas das previstês neste Edital.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes do Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arti8os 44 e 45 da LC ns 123, de 2006,

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11, Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAçÃO,

COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAçÃO DO LICITANTE DETENTOR DA

PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIÍVIEIRO LUGAR, O PREGOEIRO PODERÁ VERTFICAR O EVENTUAL

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAçÃO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTÉNCIA DE SANÇÃO

QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAN,'IE OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULIA AOS

DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORIAL LICITANEI, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal Licitanet;
9.1.2, Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP (www. portê ld atran 5r,?j9i]tiÀga-v-!C);
9-1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidadê Administrativa, mantido pelo

Conselho Nacional de Justiça { wwvú.cnj.j'!s.br/ifiprobidade ?tcí1//consuliar -requ{:rido.php)
9.1.4. Lista de lnidôneos, mantida pelo Tribunal de contas da União - TCU

(i.j!9:rlfAl!3uçq.Sly. b r/re3pon sãb ilira.ê o-p !, b ii.;i1llc;ta ntes-in id Õn êos/);
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8.6,3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as arnostras entregues deverão ser recolhidas pelos

licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a

ressarcimento.

8.9.1. Tambem nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
neBociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
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9.1.5. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa.Jurídica do Tribunal de Contas da União
( ir!:.! :jier!dq-e-::?-ú.*1p.1.,iç-iL*-c-v--u.il-).

9.1,6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artilo 72 da Lei n' 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.6.1, Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências lmpeditivas lndiretas,
o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

9.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhês de fornecimento
similares, dentre outros.

9.1.6.3. O icitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação

9.L.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.

9.1.8. No caso de inabilitação, haverá novê verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts.44 e 45 da Lei Corirplementar np 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida parã aceitação da proposta subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habiiitação dos licitantes será verificada por meio do

PORTAL LICITANET, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econôrnrca frnanceira e habilitaçào técnica.

9.2.f. É dever do licitante atualizar previamente as cornprovações constantes do PORTAL LICITANET, para

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação

da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2, O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos

sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a{s)

certidão(ões) válida(s), conforme art.43, §3a, do Decreto 10.024, de 2019.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do

documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNP.I/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a Íilia!, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pêla própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9,6,1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitente matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao cND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas

contribuições.
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9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá los, em

Íormato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.
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9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAçÃO JURíDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio \ile,'\Ar r'firf i\Idnpnrnrppndêrtrnr Ünv hr

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9,8.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

9.8.8. Certidão Simplificada e Específica expedida pela junta comercial, acompanhada da certidão de inteiro
teor.

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídícas ou no Cadastro de Pessoas

Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede ou domicílio do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta ns 1.75'1.,

deO2/!O/2O74, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ns 5.452, de le de maio de 1943, acompanhada da certidão negativa
de infração à legislação de proteção ao trabalho, expedida pela Secretaria de lnspeção do Trabalho.

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Debitos e

Certidão Negativa da Divida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a

empresa for sediada;
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9.9.7, Prova de regularidade junto à Fazenda Munic;paÍ, através da Certidão Negativa de Debitos e Certidão
Negativa da Divida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa
for sediada;

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exi8ida para efeito de comprovação de regularidade

fiscal, mesrno que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial {Lei ns 11.101,

de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que

esteja dentro do prâzo de validade expresso na própria Certidãoi

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dc último exercício social, já exigÍveis e apresentados

na forma da lei, (balanço patrimonial, termos de abertura e encerramento, DRE e notas explicativas), que

cofitprovem a boa situação financeira da emrlresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices ofic;ais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação de propostaj

9.7o,2,7. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações

contábeis assim apresentados: Publicados em Diério Oficiai ou Publicados em jornal de grande circulação ou

Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na

forma da lnstrução Normativa ne 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Êmpresarial e

lntegração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro

Diário, devidamente registrados na.lunta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos

artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2e da lei 10.406/2002,

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a êpresentação de

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao periodo de existência da sociedade,

devidamente reglstrados na.Junta Comercial;

9.10,2.3. As empresas com menos de 01 (um) exercÍcio financeiro deve cumprir a exigência deste

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

9.L0.2.5- Registrados na lunta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos

1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2e da lei1O.406/2002;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidêz Corrente {LC), superiores a 1(um) resultantes da aplicação

das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Pra?o Passivo Círculante + Passívo Não Circulante

LG=

Ativo Total Passivo Circulente + Passivo Não Circulante
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9.10. qUALIFICAçÃOECONÔMICO-FINANCEIRÂ,

9.10,2-4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de leí ou contrato social/estatuto social.
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Ativo Circulante

LC- Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos
para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio 1íquido
rnÍnimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante
deverá aprêsentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na lunta Comercial
ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.10.6. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com o Balanço
Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital - SPED CONTÁBlL, nos termos da lN

RFB 1.42012013, alterada pela lN RFB ne 1.594/2015, e 1.42212013.

9,10,7. As empresas com patrimônio Iíquido superior a RS 2 milhóes, deverão apresentar a DFC, conforme
previsto no Art. 176, inciso lV da Lei ne 77.63812007.

9.11. qUAUFTCAçÃO TÉCNrCA.

9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante
forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPI e endereço completo, devendo ser assinado
por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/função.

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitãnte
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tanBe à regularidade fiscal e

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15, A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuizo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classiÍicação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minucÍosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. será inabilitado o licitante que nâo comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em de5acordo com o estabelecido neste Edital.
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9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da

LC ns 123, de 2005, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS)

HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

LO.L.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
paBamento.

LO.z, A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contraiada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto coriridas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os píeços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extensü (art. 5q da Lei nq 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vÍnculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

LÍ-.z.L, Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
A falta de manifestação motivada do llcitante quanto à intenção de recorrer importará a decadêncla desse

direito.
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Lt.z. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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LL.2.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

11,3, O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveítamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

12. DA REÀBERTUR.A DA SESSÃO PÚBLICA.

L2.L. A sessão pública poderá ser reaberta

L2.L.L. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

L2.L.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1e da LC ns 1,23/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta

L2.2.t. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat''), ou e-mail, ou de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

L2.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL

LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentad os.

t3.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

14. DO RÊGTSTRO DE PREçOs E FORMAçÃo DO CADASTRO DE RESERVÀ

LA.L. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de
preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração
Pú blica.

t4.2. Ata de Regístro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso
para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem
praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;
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14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

L4.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitação, faz adesão á Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

14.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante mais bem classificado.

L4.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em

relação ao licitante melhor classificado.

L4.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase

competitiva.

L4.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantítativos do licitante mais bem
classificado durante a fase competitiva;

14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os

bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o

percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art.
3e da Lei ns 8.666, de 1993;

L4.LL. O registro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no

caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e

21 do Decreto Federal 7.892/2073;

L4.L2. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9, serão classificados segundo a

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente

será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas

hipóteses previstas nos artigos 20 e 27 do Decreto n" 7 .892/2073;

L4,14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11. será

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2073 e quando houver

necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts.20e2t do Decreto

Federal 7.892/2073;

14.15. O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá

a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguals ao do licitante vencedor do

certame.

L4.L6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame

do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando

ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

L4.t7. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de PARAIBANO/MA;
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14.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de

compra, conforme o artigo 62 da Lei ne 8.666/93;

14.18.1. quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer
todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.

14.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços
e neste Edital.

15. DA FORMALIZAçÃO DAATA DE REGISTRO DE PREçOS

75.2. É facultada a Prefeitura Municipal de PARAIBANO/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no
prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda,

recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

sem prejuízo da aplicação das sançôes cabíveis.

15,3. o prazo de convocação poderá ser prorro8ado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de
PARAIBANO/MA.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO óRGÃO GERENCIADOR

16.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de

Registro de Preços, e ainda o seguinte:

16.1.1. Registrar sua jntenção de re8istro de preços no órgão responsável pelas compras do municÍpio;

16.1,2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a

adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encãminhados para atender aos

'equi5itos de padronização e ra(ionalização:

16.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
16.1.4. Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identiÍicação do valor estimado da

licitação e consolidar os dados das pesquisês de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantesj

16.1,5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive
quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

15.1.6. Realizar o procedimento licitatór o;
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14-19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da

Ata de Registro de Preços, todas as condições de hêbilitação exigidas neste Edital;

15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a

ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e

nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

15,1.1. A convocação da(s)vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata
de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial
ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas
comunicações verbais.

15.1.7. Gerenciar a ata de reBistro de preços;
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16.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

16,1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no
procedimento licitatório; e

16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento
do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às

suas próprias contrataçóes.

16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das
atividades previstas nos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.

17. DAS COMPETÊNCIAS DO óRGÃO PARTICIPANTE

17.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da lntenção de Registro de Preços, sua

concordância com o objeto a ser licítado, antes da realização do procedimento licitatório; e

17.2- Cabe ao órgão pêrticipante aplicar, gêrantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das

obrigações contratuais, em relação às suas próprias contrataçôes, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

77,3. O órgão gerenciador, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que

autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.

18. DA UTILIZAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS POR óR6ÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública que não tenha participêdo do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Ó16ão Gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

1a.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao orgão
Gerencíador da Ata, para que este, através da CCL, indique os possÍveis fornecedores e respectivos preços a

serem praticêdos, obedecida a ordem de classificação.

18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique â5

obrigaÇóes anteriormente assumidas.

18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade,
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
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17 -l- O órgão participante será responsável pela maniÍestação de interesse em participar do registro de
preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de

entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificaçôes ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei ne 8.656, de 21 de junho de 1993, e da Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002,

adequado ao registro de preços do qual pretende Íazer parte, devendo ainda:
17.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados
pela autoridade competente;

17.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições.
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órgãos participãntes, ind ependentemente do número de órgãos não participantes que aderirem lart.22, §4e

do Decreto ne 7 .892, de 2073, alterado pelo Decreto ns 9.488, de 2018);

18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes {art. 22, §3s do Decreto ne 7892, de 2013, alterado pelo Decreto ne 9.488,
de 2018);

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou

contratação soiicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6e, do artigo 22

do Decreto ne 7.892/2013;

18.6.1. A Prefeitura Municipal de PARAIBANO/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a

prorrogação do prazo previsto no § 6s do artigo 22 do Decreto ns 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência

da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das

obrigaçôes contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de

eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias

contratações, informando as ocorrências ao órgão Berenciador.

19. DA GARANTIA DE EXÊCUçÃO.

19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação

20- DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

2O.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso {Nota de

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas neste Ed ita l.

20,2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica

no reconhecimento de que:

20,3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei n-" 8.565, de 1993;

20.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsôes contidas no edital e seus anexos;
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20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato

ou emitido instrumento equivalente.

20.2,1, Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante coÍrespondência postal com aviso de recebimento (AR) ou

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de seu

recebimento.

20,3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arti8os 77 e 78 da Lei

ne 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
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2O,4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa
ne 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6s, lll, da Lei ne 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.

20.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

20.6.L. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades prevístas no edital e anexos.

2O.l . Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no

edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

2L. DO BEAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

2L.L. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DO RECEBTMENTO DO OBJETO E DA FTSCAUZAçÃO.

22.L. Os criterios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de

Referência.

23. DAs OBRIGAçõTS OECONTRATANTE E DACONTRATADA.

23.L. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas noTermo de Referência.

24. DOPAGAMENTO.

24.L. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

25. DAS SANçÕES ADMTNTSTRAT|VAS.

25.L. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns tO.52O, de2OQ2, o licitante/adjudicatário que:

25.L.L. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

25.L.2. Apresentar documentação falsa;

25,L.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

25.L.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

25.1.5. Não mantiver a proposta;

CNPJ: 05.303. I 4410001 -30
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25.1.6. Cometer fraude fiscal;

25.1,7. Comportar-se de modo inidôneo;

25.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a

empresa, a.,uízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Ne 86, da Lei Ne 8666/93.

25,2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a PreÍeitura
Municipal de PARAIBANO/MA, e poderá cumular com as demais sanções ad m in istrativas, inclusive com as

multas previstas.

a) Advertência por escritoi

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)sobre
o vaior total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipalde PARAIBANO/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela AdministÍação da PreÍeitura
Municipal de PARAIBANO/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco)

anosl

ê) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos
determinantes da punição, ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade, de acordo com o inciso lV do art. Ne 87 da Lei Ne 8.666/93, c/c art. Ns 7e da Lei Ne 7O.52O/O2 e

art. Nq 14 do Decreto Ne 3.555/00.

20.4, Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.5. Serão publicadas na lmprensa Oficial do Município de PARAIBANO/MA as sanções administrativas
previstas neste edital, inclusive a reabilitação perãnte a Administração Pública.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e Íazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontrataÇão, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de.ontrâtação e de execução do objeto contratual.

20.6.1. PARA OS PROPóSITOS DESTA CúUSUU, Orrtrutnn-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS

a) PRÁTICA CORRUPTA: OÍerecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetívo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PúTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitação ou de execução do contrato;

CNPJ: 05.303. 144/0001 -30
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25.3- A inexecuÇão totai ou parcíal do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as

seguintes sanções administrativas, nos termos do a.tigo Ne 87, da Lei Ns 8.556/93:
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c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou

sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis

artificiais e não-competitivos;

d) PúTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do

contrato.

e) PRÁTlcA oBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer

declarações falsas aos representantes do orgarismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuração de alegaçôes de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

2L. DA IMPUGNAçÃO AO EDITAT E DO PEDIDO DE ESCTARECIMENTO,

21.L, Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa

poderá impugnar este Edital.

2L.2- A IMPUGNAçÃo DEVEú ser realizada EXCLUSIVAMENÍE por FORMA ETETRôNICA no sistema

htto:/lww!4r.licitanet.aom.bÍ
21.3. Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis peia elaboração deste Edital e seus anexos, decidir

sobre a impugnação no prazo de ate 02 (dois) dias úteis contâdos da data de Íecebimento da impugnação.

21.4, Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame

21.-6. o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no pÍazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do

edital e dos anexos.

2f.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certême

27.7.!. A concessão de eÍeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo

pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.

21.g. As respostas às irnpugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem

geral, serão cadastradas no sítio http://www.licitânet,com.bÍl, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu

acompanhamento.

21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de

empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no

processo para responder pela proponente.

21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa desiBnada

para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de

estatuto ou contrato social e suas posteriores aiterações, se houver, do ato de designação do administrador,

ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital)

CNPJ: 05.303. | 44/000 I-30
Pça. Cuilhermino Brito n'284 - Centro
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21.5, Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterioíes à data desiBnada para abertuÍa da sessão pública, exclusivamente
por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal Licitanet no endereço eletrônico
http://www.licitanet,com.brl.
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22. DAS DrSpOSrçÕES GERA|S.

22.7- Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que ampeça a realização do
certame nê data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.

22.3- Todas ês referências de tempo no Editãl, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de
Brasília - DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostês, dos documentos e sua validade jurídicê, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

22.6, As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interêssados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a

finalidade e a seguranÇa da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou

do resultado do processo licitatório.

22.a. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Admiôistração.

22.9, O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.1O. O Iicitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.10.7. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,
a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sanções cabíveis.

22.71. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que

compôem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22-L2. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO-MA poderá revogar este Pregão por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
22.L2,2. A anulaçáo da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar

22,13, É Íacultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de

documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
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22.5- A homolo8ação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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22.L4. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: http://www.licitanet.com.br/, e

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Centro
Administrativo, localizado na Pça. Guilhermino Brito ns 284 - Centro, Paraibano/MA, no horário das 08h00min
(oito horas) às 12h00min (doze horas), mesmo endereço e período no qual os autos do processo

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.L5. Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a

validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que
antecederem a data da abertura das propostas.

22.t6. lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I;
ANEXO il - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO ilr - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJETÇÃO ÀS COrrrOrçÕES ESTABELECTDAS NO EDTTAL E DE

TNEXTSTÊNCrA DE FATOS SUPERVENTENTES TMPEDTTTVOS DA HABTLTTAçÃO;

ANEXO rV - MODELO DE DECLARAÇÃO ruOS TERMOS DO tNCISO XXXil, ART. 7e DA CONST|TUIçÃO FEDERAL;

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO Or TLRAORAÇÃO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO Vl - MODELO DE DECLARAÇÃO OO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO Vil - MODELO DE DECLARAÇÃO Oe tOOruilDADE;

ANEXO Vilr- DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO;

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO.

PARAIBANO/MA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Milton Pereira de Sousa

Secretário Municipal de Administração
Porta ria nq 3001.0610 -0OO2l 2027

CNPJ: 05.303. 1 441000 I -30
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preços para a aquisição de materiais e artigos esportivos para atender as necessidades do

Município de Paraibano/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

CNPJ: 05.303. I 441000 1 -30

Pça. Guilhermino Brito no 284 - Centro
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Ne DESCRTçÃo UNO QTD V. UNIT V. TOTAL

7 APITO FOX UND 70 Rs 38,00 Rs 2.660,00

2 BOLA DE IUTEBOL DE CAMPO UND 100 RS 142,70 R5 14.270,00

3 BOLA DE FUTEBOL MIRIM UND 20 Rs 73,92 Rs 1.478,40

4 BOLA DE HANDEBOL MIRIM UND 20 R5 122,63 Rs 2.452,60

5 BOLA DE FUTSAL UND 60 Rs 103,76 Rs 6.22s,60

6 BOLA DE FUTSAL MIRIM UND 20 R5 72,32 Rs 1.446,40

7 BOLINHA DE ÍENIS DE MESA KIT 60 Rs ss,07 Rs 3.304,20

I BOLA DE BEACH SOCCER UND 2A R5 140,67 Rs 2.813,40

9 BOLA DE VOLEIBOL UND 40 Rs 179,08 R5 7.163,20

10 BOLA DE VOLEIBOL MIRIM UND 20 R5 132,78 Rs 2.655,60

1,1, BOLA DE QUEIMADA UND 50 Rs s4,83 R5 2.741,50

72 BOMBA PARA ENCHER BOLA UND 30 Rs 47,29 Rs 1.418,70

13 COLETES PARA FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAT KIT 60 Rs 160,30 R5 9.618,00

74 CRONOMETRO UND 50 Rs 48,67 Rs 2.433,50

15 DOMINÓ UND 30 Rs 40,38 Rs 1.211,40

1t) EQUIPAGEM COMPLETA TUTSAL lCAMISAS E SHORTS) INFANTO MASCULlNO KIT 20 Rs 893,69 R5 17.873,80

77 EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAT (CAMISAS E SHORTS) INFANTO FEMININO KIT fn Rs 811,06 R5 16.221,20

18 EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS E SHORTS) INFANTIL MASCULINO KIT 20 R5 s87,28 R5 11 745,60

19 EQUIPAGEM COMPLETA FUTSAL (CAMISAS E SHORTS) INIANTIL FEMININO KIT 20 Rs 602,72 R5 12.054,40

20 EQUIPAGEM COMPLETA FUTEBOL (CAMISAS E SHORTS) INFANTO MASCULINO KIT 20 Rs 741,88 R5 14.837,60

21 EQUIPAGEM PARA DUPLA DE VOLEI DE PRAIA INFANTO MASCULINO KIT 20 Rs 789,29 Rs 1s.78s,80

22 EQUIPAGEM PARA DUPLA DE VOLEI DE PRAIA INFANTO FEMININO KIT 20 Rs 789,29 Rs 1s.78s,80

23 ]OGO DE DAMA UND 60 Rs 29,24 R5 1.754,40

JOGO DE XADREZ PEçAS DE 5 CM DE DIAMETRO POR 10 DE ALTURA UND 50 Rs 166,22 Rs 8.311,00

JOGO DE CARTOES (ARBITRAGEM) UND 30 Rs 14,82 R5 444,60

26 MESA DE PING PONG UND 10 Rs 1.198,66 Rs 11.986,60

27 MEDALHAS DE OURO UND 500 RS s,s2 Rs 2.760,00

2A MEDALHAS DE PRATA UND 500 RS s,13 Rs 2.s6s,00

29 MEDALHAS DE BRONZE UND 500 RS 4,36 Rs 2.180,00

30 PARES DE REDE DE FUTEBOL DE CAMPO UND 10 RS 433,15 Rs 4.331,50

31 PARES DE LUVA PARA GOLEIRO UND 40 Rs 117,00 R5 4.680,00
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32 PARES DE REDE DE FUTSAL UND 10 Rs 2s0,08 Rs 2.s00,80

t.t. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou

documento equivalente.

2. JUSTTFTCATTVA E OBJETIVO DA CONTRATAçÃO

2.1-. A realização de processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se

justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos materiais pela Secretaria de

Esporte desta Administração Pública Municipal, no incentivo a prática de esportes, proporcionando melhor

qualidade de vida aos munÍcipes.

2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas

aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através

do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos,

onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas

atividades durante o exercício de2022.

2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar

evidenciada a necessidade de contratações frequentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita

definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se

realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de

aq u isição.
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33 PARES DE MEIAS UND 720 R5 22,27 R5 2.672,40

34 PARES DE REDE DE BEACH SOCCER UND 10 R5 323,30 R5 3.233,00

35 PLACA DE TATAME 1 POR 1 METRO DE 30 mm DE ESPESSURA UND 744 Rs 1 12,80 Rs 16.243,20

10036 PROTETOR BUCAL SUPERIOR COLORIDO (LUTAS) UND Rs 18,00 Rs 1.800,00

37 PROTETOR DE ARTICULAÇÔES DO TORNOZELO UND 20 Rs 46,33 Rs 926,60

Jó PROTETOR DE ARTICULAçÔES DO COTOVELO UND 20 Rs 36,1 1 R5 722,20

39 PROTETOR DE ARTICULAÇÕES DO IOELHO UND 20 R5 64,12 R5 1.282,40

40 REDES DE VOLEIBOL UND 20 R5 296,42 Rs 5.928,40

47 REDES DE TENIS DE MESA UND 15 Rs 159,84 Rs 2.397,60

42 RELOGIOS DE XADREZ UND 50 R5 160.8s Rs 8.042,50

43 RAQUETES DE PING PONG UND 40 Rs se,o1 R$ 2.360,40

44 TABULEIROS DE XADREZ DE 60 cml60 cm DE BANE UND 50 R5 213,29 R5 10.664,50

45 TROFEUS 19 LUGAR UND 724 Rs 2s3,86 Rs 30.463,20

UND 72046 IROFEUS 29 LUGAR Rs 2s7,61 R5 30.913,20

47 TROFEUS 39 LUGAR UND 720 Rs 257,61 R5 30.913,20

Rs 356.273,40TOTAL

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dímensionada, e serve somente como referência

para elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las em sua totalidade, não

cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, a

CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.
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a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto e, que o objeto está disponÍvel para

compra ou contratação a qualquer momento;

b) Possui padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e

uniforme, cujas características são invariáveis ou então, sujeitas a diferençãs minimas;

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz

necessidades comuns, não precisando conter caracteristicas peculiares para atingir seus fins.

4. ENTREGA E cRlTÉRros DE AcErrAçÃo Do oBJETo

4.1. O prazo de entrega dos produtos é de 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Fornecimento, em

remessa parcelada.

4.2. os produtos serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo

acompanhamento e íiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificaçôes constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3. 05 produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

espec,ficações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituÍdos no prazo de 03

(três) dias, a contar da notifícação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo

circunstanciado.

4.4.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo

Íixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui ê responsabilidade da contratada pelos

prejuíz05 resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.7.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos provisoriamente

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperÍeições, falhas ou irregularidades verificadas no

objeto fornecido, para que se.ia substituído, reparado ou corriEido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor

especialmente designado;

5.1.5. eÍetuar o pagamento à Contratêcia no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e

forma estabelecidos no Edital e seus anexosj

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorrência de ato Ca Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6, OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
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6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do

objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes

noTermo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.7.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 73 e 77 a

27, doCódigo de Defesa do Consumidor (Lei ns 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto
com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1,6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DASUBCONTRATAçÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

8. DA ALTERAçÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E F|SCALTZAçÃO DA EXECUçÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8,666, de 1993, será designado representante para acompanhar e

fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica ern corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento

da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente

indicados pelo contratado.
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10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso ll

do aft.24 da Lei 8.656, de 1993, dev€rão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias úteis, contados da data

da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art.5e, § 3e, da Lei ns 8.666, de 1993.

1O-2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órBão

contratante atestar a execução do objeto do contÍato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da Íegularidade

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao CADASTRO MUNICIPAL ou, na impossibilidade de acesso ao

referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29

da Lei ns 8.565, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade do fornecedor

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do aft. 31 da lnstrução Normativa nq 3, de 26 de

abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,

ainda, circunstância que impeça a ,iquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,

decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento Íicará sobrestado até que a Contratada

providencie as medidas saneadoras. Nestê hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação

da regularização da situação, não acarretando qualqueÍ ônus para a Contratante.

10.5. Será considêrada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancáriê para

pagamento.

10.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para

verificar a manutenção das condições de habilitação exiBidas no edital.

70.7. Constatando-se, junto ao CADASTRO MUNICIPAL, a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)dias útei5, regularize sua situação ou,

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por i8ual período, a critério

da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar

consulta ao CADASTRO MUNICIPAL para identificar possível susp€nsão temporária de participação em licitação,

no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da lnstrução Normativa ns 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 5eus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárías à rescísão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os paBamentos serão realizados normalmente, até que se

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não re8ularize sua situação junto ao CADASTRO

MUNICIPAL.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CADASTRO MUNICIPAL,

salvo por motivo de economicidade, segurãnça nacional ou outro de interesse público de alta relevância,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

rc.f21. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar

ns 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abran8idos por aquele

regime. No entanto, o pagamento ficará coôdicionado à apresentação de comprovação, por meio de

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de

alguma forma, para tanto, fica convencionado quê a taxê de compensação financeira devida pela Contratante,

entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte

fórmula:

10.14.

EM=lxNxVP,sendo:
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre ê data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

t 16/
l= 0.00016438

l= (rx) = 100 ) 
TX = percentuar da taxa anuar = 6%

36s

11. DO REAIUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação

das propostas-

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as

obrigaçóes iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

I1-.2. Nos reajustes subsequentes.ào pÍimeiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos

eteitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importáncia calculada peia última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente âo reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

77.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste será Íealizado por apostilamento.

L2. DAS SANçôES ADMINISTRATIVAS

72.7. Comete infração ad ministrativa n os termos d a Lei n -o 70.520, de 2002, a Contratada q u e I

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrlgações assumidas em decorrência da contratação;

12.7.2. ensejat o retardamento da exêcução do objetoi

12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

12.1-5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecução total ou oarcial do obieto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sançôes:
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12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuÍzos si8nificativos para

a Contratante;

12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexe€ução

total do objeto;

12-2.4. em caso de inexecuçâo parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente

descredenciamento no CADASTRO MI,JNICIPAL pelo prazo de até cinco anos;

12.2.6.1. A Sonçõo de impedimento de licitor e controtor previsto neste subitem tombém é dplicável em

quoisquer dos hipóteses previstos como infroçõo administrotivo no subitem 76.1deste Termo de Referêncio.

72.2.7. declarcçào de inidoneidade para licitar ou contratâr com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a próprià

autoridade que aplicou â penalidâde, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante

pelos prejuízos causados;

12.3. As sanções previstas nos subitens 16,2.1,16.2.5, \6.2.6 e L6-2.7 poderão ser aplicadas à CoNTRATADA

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

!2.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei ne 8.666, de 1993, as empresas ou

p'ofissionais que:

12.4.1. tenhãm sofrido condenação definitiva por píaticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributosj

12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade pãra contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

72.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n-'

8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei np 9.784, de 1999.

72.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,

ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na

Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

12.6.1. Caso a contratante determine, â multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

72.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuÍzos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.8. A autoridade competente, nã aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dêno causado à Administração, observado o princípio da

proporcionalidade.

12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa tipificada pela Lei ne 12.846, de 1e de agosto de 2013, como ato lesivo à adminístração pública

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilid ad e da

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e

decísão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilização - PAR.
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12.L0. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei ns 72.846, de 1e de agosto de 2013, seguirão

seu rito normal na unidade administrativa.

!2.1,1,. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de

ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

72.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADASTRO MUNICIPAL.

13. ESTTMATTVA DE PREçOS E PREçOS REFERENC|A|S.

13.1. O custo estimado da contratação e de RS 356.273,40 (Írezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e

setenta e três reais e quarenta centavos).

L4. DOS RECURSOS ORçAMENTÁR|OS.

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de

preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal ne. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da

nota de empenho íicará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número

do Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O

Setor de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária,

bem como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

Paraibano/MA, 11 de novembro de 2021

Alexandre Jefferson Sousa Silva

Diretor do Departamento de Compras
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PREGÃO ELETRÔNICO N9 T5I2O2L
PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N9 28LOO28I 2O2L

SESSÃO pÚgtrcR: xxlol2o2l, AS xxHooMrN (xxx) HoRAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE PARAIBANO /MA

TDENTtFtCAçÃO DA PROPONENTE:

A EMPRESA: DECLARA QUE

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS

TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS

GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO OOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO

TERMO DE REFERENCTA (ANEXO r) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NÃo PossuI coMo Soc|o, GERENTE E DIREToRES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNTCIPAL DE

PARAIBANO /MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS

NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA

ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO):

TODOS OS EQUTPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO Or

NÃo AcEtrE, cASo NÃo ATENDA A DrscRtMtNAçÃo Do rERMo DE REFERÊNcIA Do REFERTDo EDTTAL ou DE

MÁ QUALIDADE.
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NOME DE FANTASIA:

RAZÃO SOCIA[:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE:

E-MAIL:CEP

FAX:TELEFONE

CONTATO DA LICITANTE TELEFONE

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:

N9 DAA6ÊNCIA:
Ns Registro
Anvisa (se

houver)

VALOR

UNITÁRIO RS

VALOR

TOTAL RSITEM DESCRTçÃO QUANT,

1.

TOTAL POR EXTENSO:

MARCA UNID.
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LOCAL E DATA

cARt M Bo DA EM pRESA/ASSI NATU RA oo nrspotrtsÁvn

ogs. seRÃo DEScLASSIFIcADAS As PRoPoSTAS QUE APRESENTAREM coraçÕes coNTENDo PREÇoS

ExcEsstvos, stNlteóLtcos, DE vALoR zERo ou rrurxeeuívrrs, NA FoRMA DA LEGISLAÇÃo rv vlcoR, ou
AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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EDTTAL DE LTCTTAçÃO - PREGÃO ELETRÔNrCO Ne 16/2021

DE

PREGÃO ELETRÔNICO N9 
-1612021

PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N9 28LOO28 I 2O2L

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO /MA
A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

-, PORTADOR DO RG ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE

CNPJ DECLARARESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE,

EXpRESsAMENTE euE sE suJErrA ns coruorçÕrs ESTABELEcTDAS No EDTTAL AcIMA ctrADo r eur RcetRnÁ
INTEGRALMENTE QUALQUER oTcIsÃo QUE VENHA A SER TOMADA PELO uCITADOR QUANTO A

QUAI ICNçÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS COI.IOIçÕES ESTABELECIDAS NO

EDITAT E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DEcLARA, AtNDA, pARA ToDos os FtNS DE DrRrtro, a rrurxrstÊtrtctA DE FATos SUpERVENIENTES tMpEDtlvos
DA HABtLtTAÇÃo ou euE coMpRoMETA A tDoNEtDADE DA pRopoNENTE Nos TERMoS Do ARTtGo 32,
peRÁcRaro 2e, E ARTtGo 97 DA LEt Ne 8.666, DE 21 DE JUNHo DE 1993, E ALTERAçÕES SUBSEeUENTES.

M,_DE_DE2O2I.

(ASSTNATURA oo nrsporrrsÁvEL E cpF)

CNPJ: 05.303. I 4410001 -30

Pça. Guilhermino Brito no 284 - Centro
CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-148A I 1112 - Paraibano-lVlA

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVO§ DA HABITITACÃO
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MINUTA DE EDITAL DE LICITAçÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N9 16/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N9 L6I2O2L
PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N9 28LOO28 I 2O2L

(PAPEL TTMBRADO DA EMPRESA)

INSCRITO NO CNPJ N9 POR INTERMÉDIO DE SEU

REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Ns

DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N9 27 DA LEI NS

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI N9 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 ( )1

iü;' E DATA)

l-'

(REPRESENTANTE LEGAL)

I Obsewação: em caso aflrmativo, assinalar a ressalva acima.

CNPJ: 05.303. 1 4410001 -30

Pça. Guilhermino Brito n" 284' Centro

CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-1480 I ll12 - Paraibano-MA

ANExo tv - MoDELo DE DECTARAçÃo ruos rr-li3:ffrrNcrso xxxm Do ARnGo 7e DA coNsrrurçÃo
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ANExo v- MoDELo DE DEcLARAçÃo or eLasomçÃo TNDEeENDENTE

EMPRESA)

DE PROPOSTA. (PAPEL TTMBRADO DA

pReeÃo rurRômrco Ne _16/2021
pRocEsso ADM I N tsrRATtvo Ne 28LOO28| 202t

(rDENTrFrcAÇÃo coruplera Do REpRESENTANTE DA LtcrrANTE), coMo REeRESENTANTE DEVTDAMENTT corusrrruíoo oe
(rDENTrFrcAÇÃo colplrrn DA LrcrrANTE), pARA FINS Do Drsposro No EDTTAL oe ltcrnÇÃo: pREGÃo E[ErRôNrco Ne

L6l2o2L, DECLARA, soB AS PENAS DA LEr, EM EspEcrAL o ART. 299 oo cóorco PENAL BRASTLETRo, euE:

A) A pRoposrA AeRESENTADA eARA pARTrcrpAR oo pnreÃo elrrRôrutco Ne 16/2021, For

ELABoRADA DE MANETRA TNDEpENDENTE (pELo LtctrANTE), e o corureúoo DA pRoposrn ruÃo Fot, No roDo ou EM

PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE
porENcrAL ou DE FATo oo pRrcÃo rlsrnôrurco Ne L6lzo2L, poR euAleuER MEto ou poR euALeuER pESSoA;

B) R rrlrrruçÃo DE AeRESENTAR A pRoposrA ELABoRADA eARA pARTtcrpAR Do pneeÃo rlrtRôrutco rug

relzozlruÃo FoI INFoRMADA, DISCUTIDA oU RECEBIDA DE QUALQUER oUTRo PARTICIPANTE PoTENCIAL oU DE FATo Do
pnrcÃo rlrrRôrurco Ne 16/2021, poR euAleuER MEro ou poR euAleuER pESSoA;

c) QUE NÃo TENToU, PoR QUALQUER MiIo oU PoR QUALQUER PESSOA, INFLUIR ruA OECISÃO DE QUALQUER

ourRo pARTtctpANTE porENctAL ou DE FATo oo pReeÃo rurRôrutco Ns 16/2021 euANTo A pARTtctpAR ou tttÃo on
REFERTDA r-rctrnÇÃo;

D) euE o corurrúoo DA pRoposrA ApRESENTADA pARA pARTtctpAR oo pnreÃo purRôrutco Ne 16/2021NÃo
sTnÁ, ruo ToDo oU EM PARTE, DIRETA oU INDIRETAMENTE, CoMUNICADo OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
pARTtctpANTE porENCrAL ou DE FATo Do pReeÃo rurRôrurco Ne 16/2021ANTES DA notuotcnçÃo Do oBJETo DA

REFERTDA LrcrrRÇÃo;

E) euE o corurrúoo DA pRoposrA ApRESENTADA pARA pARTrcrpAR oo pneoÃo elernôrurco Ns 16/2021 NÃo
FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER

INTEGRANTE oo wtulrtrcÍpro DE pARATBANo /MA, ANTES DA ABERTURA oFrcrAL DAS pRoposrAS; E

F) eur rsrÁ pLENAMENTE cTENTE Do rEoR E DA ExTENSÃo DEsrA orcuRnçÃo e eue orrÉu pLENos poDERES E

rru ronvnçÕes PARA rtRvtÁ-lR.

.... DE DE 2021,

REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ: 05.303. I 4410001 -30
Pça. Guilhermino Brito no 284 - Centro

CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-1480 I 1112- Paraibano-MA
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slÂRAIBANO/lvlÂ
EDTTAL DE LTCTTAçÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Ne L6l2O27

PREGÃO ELETRÔNICO NS 16/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 28LOO28I 2O2T

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ

SOB O Ng [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA

DE IDENTIDADE NS [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O N9 [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR NS 123 DE

14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFíCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUíDAS POR NÃO SE

ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IIVIPOSTAS PELO § 4S DO ART. 3S DA LEI COMPLEMENTAR N9 t23 DE T4

DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FrNS DAtCt23/2006 E SUAS ALTERAçÕES, SOB AS PENALTDADES DESTA, SER:

( ) MTCRoEMPRESA - RECETTA BRUTA ANUAL TGUAL OU TNFERTOR A 360._ / UF,00 E ESTANDO APTA A

FRUIR OS BENEFíCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUíDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES

LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4S DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR N9 723/06 ALTERADA PELA LC 147 /2074,

()EMPREsADEPEQUENoPoRTE_REcElTABRUTAANUALSUPERloRA360.-/UF,ooElGUALoU
INFERIOR A 4.800.- / UF,OO VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS

BENEFíCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕTS ITCNIS

IMPOSTAS PELO § 49 DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR N9 T23/06 ALTERADA PELA LC L471201,4.

OBSERVAçÕES:
. ESTA DECLARAçÃO PODERÁ SER PREENC|Í|DA SOMENTE PELA LTCTTANTE ENQUADRADA COMO ME

OU EPP, NOSTERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
. A NÃo ApREsENTAÇÃo DESTA DEcLARAÇÃo sERÁ TNTERPRETADA coMo NÃo ENQUADRAMENTo DA LrcrrANTE

COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Ng t23/2AO6, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO

DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR (NO CASO DE ME E EPP) CPF: XXX.xxx.xxX-XX CRC:

l*-ryry*ry

GNPJ: 05.303. I 441000 I -30

Pça. Cuiihermino Brito no 284 - Centro
CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-1480 I 1ll2 - Paraibano-MA
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EDITAL DE

ANEXO Vil -

PREGÃO ELETRÔNICO N9 16/2021
PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N9 28LOO28I 2O2L

oBS: AO RED|GTR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ Ur[tZRn FORMULÁR|O COM TTMBRE DA

PROPONENTE.

À

PREFEITURA MUNICIPAT DE PARAIBANO /MA
A PREGOETRA / EqUTPE DE APO|O / COMTSSÃO MUNTCTPAL DE UCTTAçÃO

A EMPRESA .....

LEGAL O SR.......
, INSCRITA NO CN?J NS ...

,......, PORTADOR DÁ CARTEIRA DE iDENTIDADE NS..........,........... E DO CPF NS

DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICíPIO DE / UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA

ADMTNTSTRAÇÃo orRrrn ou INDTRETA, eM Âverro FEDERAL, ESTADUAL E MUNtctpAL, suspENsÃo trvpoRÁRrR or
eRRrrcrençÃo EM uctrAçÃo r ou TMeEDTMENTo DE coNTRATAR coM A ADMTNTSTRAçÃo, ASSTM conao nÃo ren
REcEBTDo orcmnaçÃo DE TNTDoNETDADE nARA LrcrrAR E ou coNTRATAR coM A ADMtNrsrRnçÃo reoe nRL, ESTADUAL

E MUNICIPAL.

EM,_DE_DE2O2L

(ASSTNTATURA oo RgspottsÁvEL E cpF)

poR trutrRuÉDro DE sEU REpRESENTANTE

CNPJ: 05.303. I 441000 I -30
Pça. Guilhermino Brito n'284 - Centro

CEP: 65.670-C0C - Fone (?9) 3554-1480 I 1ll2 - Paraibano-MA
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pnreÃo elerRôrurco Ne _16/2021
pRocEsso ADMt NrsTRATrvo Ns 28LOO28l202i
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO /MA
A pREGoETRA / EeurpE DE Apoto / covrrssÃo MUNtcrpAl or ircrraçÃo

....................1nn2Ão soctAL DA EMpRESA), cNpJ Ne................-........, LocALtzADA À

..., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N9 7A.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS

eARA HABtLrrnçÃo eann ESTE cERTAMt trcrrRióRto NA rREFEITURA tvruNrcrpAl DE

eurrRôrurco Ne /2021.

REPRiSEi{TAI'lTE LEGAL

CNPJ: 05.303. I 441000 1 -30

P;:. C':ill;ermino Brito no 284 - Centro
CilP: ii5.67i-0'-:tj - i"ixre (99) 3554- 1480 I il12 - Paraibano-IVlA

......,., ......... DE .....

/ UF _ PREGÃO

DE 2021.

EDITÂL DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRôNICO N9 L6I2O2L

ANEXO VIII _ DECTARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUTSITOS DE HABITITAçÃO. (TUOOEIO)
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EDITAL DE IICIT. EIETRÔNICO NA

ÀNÊXO IX - MINUTÀ DA ATA DE REGISTRO DE PREçO

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne _
PREGÃO ELETRÔNICO N9 16/2021
PROCESSO ADM I N ISTRATIVO N9 28LOO28 I 2O2T

O MUNTCíplO DE PARAIBANO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio

inscrita no CNPJ/MF com sede na ..............., bairro, PARAIBANO/MA - Estado do Maranhão, neste ato

Representada pelo .............., o Sr ., brasileiro(a), portador(a) do R.G 6e .......... e inscrito(a) no CPF sob ne

residente neste Município de PARAIBANO/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO

REGTSTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Ne ..../......, tudo em conformidade com o processo

administrativo ns ..../......, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da lícitação supracitada, e a

respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa

.... CNPJ............;.., estabelecia na Rua/Av. ne....,8airro........., hê cidade de Estado de

CEP ..........., Fone/Fax ........., E-mail neste ato representado pelo Sr(a) brasileiro(a)

portador do RG.......... SSP/.... e CPF/MF 1e................, atendendo as condiçôes previstas no instrumento

convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis

Federais ns 8.666/93, tO.52O/2OO), Decreto Fed era I nq 7 .892/2073 e d emais legislações aplicáveis, e em conformidad e com

as disposições a seguir:

cúUSuI.A PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de

conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico

para Registro de Preços ne _/ _, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes

CúUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.t.taz parte integrante desta Ata todos'os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de

Preços ne J , completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as

partes em todos os seus termos.

cúusuLA TERCETRA - Dos PREços REGlsrRADos

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico ne J- -
Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

3.2. O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,

facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendída

nas hipóteses previstas na Lei ns 8'.666/L993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a

preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CN PJ : 05 .303. 1 441000 I -3 0

Pça. Guilhermino Brito n" 284 - Centro

CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-1480 I ll12 - Paraibano-MA

Item Especificação Unid Quant.
Marca/Fabricante Valor Registrado RS

Unitário Total
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3.4, Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da

presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único

do artigo 61, da Lei de Licitações.

cúusurÁ eUARTA - Do pRAzo DE uGÊNclA DA ATA DE REGtsrRo DE PREços

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais
prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso lll do § 3e do art. 15 da Lei ns

8.666/93.

cúusuLA eurNTA - DA ExEcuçÃo Dos sERVtços

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de

Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo
de reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser executado e está em perfeita condições e de acordo com

o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CúUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da

licitação e anexos.

cúUsUtA sÉTIMA _ DA ALTERAçÃo Do PREço PRATICADo No MERCADO E DO REEqUILíBRIO DA EQUAçÃO

ECONôMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata

§ 1e no art. 65 da Lei ne 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente

cornprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ns 8.666/93 ou redução dos

preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso ll do art.65 da Lei 8.666/93, o Órgão

Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou

de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Orgão Gerenciador) promover as negociações junto

aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso ll do caput do art.65 da Lei nq 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão

gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5,1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do

compromisso assumido, sem aplicação de penalídade.

?.5,2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a

classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumpr,ir o

compromisso, o órgão Eerenciador poderá:

- CNPJ:05.303.14410001-30
Pça. Guilhermino Brito no 284 - Centro

CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554- 1480 I 1112 - Paraibano-MA
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7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pêdido de fornecimento, e sern
aplicação da penalidade se conÍirmãda a veracidade dos rnotivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deveré proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços,

ôdotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosâ.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem i8uais ou inferiores à média daqueles apurados pela

Prefeitura Municipal de PARAIBANO/MA para deterrÍrinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo
se a diferença percentual apurada entre o valor orlginalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no
mer€ado à época do registro.

7,10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão
publicadas no Diário Oficial.

cúUsUtA oITAVA - DO CANCETAMENTO DA ATA D[ REGI§TRO DE PREçOS

8,1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de PARAIBANO/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1,2, Descumprir as condições da Ata de Registro de Preçosi

8.1,3, Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4, Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o municÍpio, nos termos do art. 87 da Lei

8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administ.ação nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1,6, For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art.7e, da Lei 10.520/2002.

8.1,7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem
justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação

pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei n-" 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por

despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificadosi

8.4.1. Por razões de nteresse púb co; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor

8.5. O Íornecedor reBistrado poderá so!icitar o cancelamento de seu registro de preço quando

CNPJ: 05.303.1 4410001 -30

Pça. Cuilhermino Brito n'284 Centro
CEP: 65.670-000 Fone (99) 3554-1480 / I ll2 Paraibano-MA
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8.5.1. Comprovar estar impossibílitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha

comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso Íortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço re8istrado deverá ser formulada com antecedência mrnima

de 15 (quinze) dias, instruída €om a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e

decisão da Administração Pública N/lunícipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela

ocorrêncla de inÍração cometida pe a empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio

de correspondência, com avÍso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de

publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da

publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua

vigência.

CLAUSULA NONA _ DAS OBRIGAçOES OA BENEFICIARIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente,

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2, Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3, Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. tornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentãção

atualizada de habi itação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.S, Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos

trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se ê saldá-los na época própria, vez que os seus

funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratantei

9.1.6, Não subcontratar, total ou parciaLmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vrcios,

defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com

características e garantia estabelecida no edltal e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo perÍodo de vigência da ata de registro de preços, para

represenra la sempre que fo'necessário.
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9.1.9. Comunlcar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do
objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos
n ecessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem
qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

cúusur-A DÉcrMA - oBRrcAçÕEs DA eREFETTURA

10.1, A Prefeitura compromete-se a

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o
acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às

dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de
empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper
imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatÍveis
com os praticados no mercado;

7O.L.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrígações assumidas pelo
fornecedor, alem daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos

11. CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -
NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não

tenha participado cio certame licitatóric, rnediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este,

através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de

classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceítação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
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tt.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Regístro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (arL.22, §4e do Decreto ns 7.892, de 2013,

alterado pelo Decreto ne 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos

participantes (art.22, §3s do Decreto ns7892, de 2013, alterado pelo Decreto ns 9.488, de 2018);

1L.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6e, do arligo 22 do Decreto ne

7.892/20t3;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de PARAIBANO/MA poderá autorizar, excepcÍonal e justificadamente, a prorrogação do prazo

prevísto no § 6e do artigo 22 do Decreto ns 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo

órgão não participante.

L[j. Compete ao órgão não participante os atos relãtivos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as

ocorrências ao órgão gerenciador.

cúusutA DÉclMA sEGUNDA - DAs sANçÕEs ADMNlsrRATlvAs

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o

contraditório,ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7e da Lei

N.e 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste

instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e crÍminal, que seu ato ensejar.

cúusuLA DÉoMA TERcEtRA - DAs DlsPosçÕEs FlNAls

13,1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o

Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo,

em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

L3.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira,

conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem

a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e

homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei ne

8.66611993 e 70.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal n'7.892/2O13.

CLAUSUIA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

L4.L. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de PARAIBANO/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em

três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

PARAIBANO/MA, .......... de ..

CNPJ: 05.303. I 4410001 -30

Pça. Guilhermino Brito no 284 - Centro

CEP: 65.670-000 - Fone (99) 3554-1480 I 1112 - Paraibano-MA

de 2021



PRÊFÉ}TUQÀ I}*pnR*rFÀNp/lvtn

XXXXXXXXXX

Órgão Gerenciador
Rep. Legal

Fornecedor
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NS JzO_

CoNTRATO Ne _J2O2t
PROCESSO ADMI NISTRATIVO Ng 28LOO28I2O2L

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ... por intermédio do(a) (órgão) contratante), com
sede no(a) ........., na cidade de /Estado..., inscrito(a) no CNPJ sob o ns

neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁR|o(A) MUNICIPAL DE

Sr.(a)............. portador(a) da Carteira de ldentidade ne,................, expedída pela (o) e CPF ns

.., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ........ inscrito(a) no CNPUMF sob o ne

......, sediado(a) na ............. , em .............. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de ldentidade pe ................., expedida pela (o)

e CPF ne ..., tendo em vista o que consta no Processo ns e em observância às disposições
da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumídor, do Decreto ns 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico ne ........../20...., mediante as cláusulas e condiçôes a seguir enunciadas.

L. cúUsUI.A PRIMEIRA - oBJETo.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ...

estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
conforme especificações e quantitativos

t.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta

vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto

2. cúusule SEGUNDA - vrcÊNcrA.

2.t. O prazo de vigência deste Termo de Contrato e aquele fixado no Termo de Referência, com inÍcio ha data de

_J __J _e encerramento em I / prorrogável na forma do art. 57, §1s, da Lei ns 8.666, de 1993.

3. CúU5UrA T€RCETRA - PREçO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato e de RS ( ).
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3.2, No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. cúUsUTA QUARTA - t}oTAçÃo oRçAMENTÁRIA.

4.L. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no

orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

\
5. CúUSUIá qUINTA- PAGAMENTO.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de

Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com validades compatíveis à data

do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CI-AUSUI.A SEXTA - REAJUSTE.

8. CúUSUIá OITAVA. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para

a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do praze de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e

concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros

do último reajuste.
5.4, No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a

importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o

índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo,

7. cúusuua sÉTlMÀ - GARANTTA DE ExEcuçÃo

7.L. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Administração. O

horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das 08h00min às 13h00min. O não

cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

10. b) Todos os botijões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em suas respectivas

dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e,

as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
L2. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: 08h00min às 13h00min horas.
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13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de

PARAIBANO/MA.

74. f) Este processo refere-se à aquisição de produtos, por meio de Processo licitatório na modalidade Pregão

Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;
15. . O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete,
embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;

16. . Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a

assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os produtos devem ser conferidos

de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos

deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

17. CLAÚSULA NONA - FTSCALTZAÇÃO.

L7.L. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE,

na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

18 cúusurá DÉcrMA - oBRTGAçÕES DA coNTRATANTE E DA coNTRATADA.

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos

pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentre do prazo estabelecido;

e) proporcionar todas as condições necessárias Êo bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.

f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A Contratada se obriga a:

a) manter preposto, aceito pela admi Municipal de Paraibano-MA, durante todo o período de

vigência da licitação, para representá-lo rio;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Paraibano-MA, ou ao seu substituto eventual,

quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo

na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do

contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer

determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e

exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos

produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcíalmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura

Municipal de Paraibano-MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

í) entregar os produtos nos prazos, condições e iocal indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer

ônus a Prefeitura Municipal de Paraibano-MA.

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.
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19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nq 10.520, de2OO2, o licitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo

de validade da proposta;

19.3. Apresentardocumentaçãofalsa;

79.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.6. Não mantiver a proposta;

79.7. Cometer fraude fiscal;

19.8. Comportar-se de modo inidôneo;

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo

da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de L0% (dez por cento),
conforme determina o art. Ne 86, da Lei Ne 8666/93.

79.20. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de
PARAIBANO/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

19.2L. A inexecução total ou parcial do obieto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes
sanções administrativas, nos termos do artigo Ns 87, da Lei Ns 8.666/93:

c) Advertência por escrito;

d) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem deatéZo% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

PARAIBANO/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de

PARAIBANO/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

h) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

de acordo com o inciso lV do art. Ne 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Ne 7s da Lei Ne 10.520/02 e art. Ne 14 do Decreto Ns

3.sss/oo.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação,
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação

e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.2. Serão publicadas na lmprensa Oficial do Município de PARAIBANO/MA as sanções administrativas previstas neste

edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
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20. CúUSULA DÉCIMA §EGUNDA - RESCI§ÃO.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.2O.t. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos la Xll e XVll do art.78 da Lei ne

8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas

no Termo de Referência, anexo ao Edital;

20.2O.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso ll, da Lei ns 8.666, de 1993.

20.27. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e

ampla defesa

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da

Lei ns 8.666, de 1993.

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERA PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O

CASO:

20.23.7. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialrnente cumpridos;

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

20.23.3. lndenizações e multas

zt. cúusulA DÉctMA TERCEIRA -vEDAçÕEs.

21..20. É VTOAOO A CONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

2t.2O.2.lnterromper a execução contratual sob

previstos em lei.

inadimplemento por

22- cúu§utA DÉüMA QUARTA -ALTERAçõES.

22.2O. Eventuais alterações contratuajs reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993.

22.2t. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários, até o limite de25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23. CúUSULA DÉOMA QUINTA. DOS CASOS OMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns 8.666, de 1993,

na Lei ns 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo

as disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos

contratos.

24. cúusutÁ DÉctNtA sExrA - PUBtlcAçÃo.
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24.20. lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do
Município, no prazo previsto na Lei ns 8.666, de L993.

25.20. É eleito o Foro da Comarca de PARAIBANO/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam sercompostos pela conciliação, conforme art.55, §2e da Lei ns 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que,

depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

/ UF, .......... de. de 20.

dalegaRes ponsáve

TESTEMUNHAS:

1

2-
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25. CúU5ULA DÉCIMA sÉTIMA - FoRo.

Responsável legal da CONTRATANTE


