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PREGAO
,l

ELETRONICO
00712022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES PARA A
MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO . MA, PARÁ PARTICIPAÇÃO EXCTUSIVA DE MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:
2#A512022

Página 1



Pref eituro r-'lunicipql de

vf
stJCl*3sll
#§;#
tui@.t1.3.M
Aclrnini str(,ndo p(Iro o povo

EDTTAL DE PREGÃO(ELETRÔNrCO) N"OO7 /2022
PROCESSO ADMINTSTRATTVO N"393.383 /2022

DATA DA REArr ZAÇÃOz 24 / 05 I 2022
HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às O9:O0horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Sucupira do Riachão - MA
www.licitanet.com.br "Acesso Identificado"

O MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPJ sob n,e 07.6'J,2.338/0001-
67, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a

realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, para atender à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, objetivando a CONTRATAçÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR,
PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO
RIACHÂO - MA, PARA PARTICIPAÇÃO EXCTUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBTICE:
24 d,e MAIO de 2O22 às 09h00min

Local da Sessão Pública: www.licitanet.com.br

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus
Anexos, da Lei na 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal ne 1,0.024, de 20 de setembro de 201,9,
da Lei Complementar na 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.e 147,
de 14 de agosto de 2014e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.e 8.666 de 27
de junho de 1993.

É Pregoeiro, deste Município, José Warlen Barbosa da Silva, designada pela Portariane L02/2021 de
22 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios,

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABTLTTAçÃO E DA SESSÃO PÚBLTCA

1.1 O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitanet.com.br.

A abertura da sessão pública do PREGÃO ETETRÔNICO ocorrerâ24 de MAIO de 2O22 às
09h00min, no site www.licitanet.com.br, nos termos das condições descritas neste Edital.

2 DO OB|ETO

constitui objeto deste PREGÃo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES PARA A MERENDA ESCOIAR, PARA ATENDER AS

NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA,
PARA PARTICIPAçÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO POR

1.2

2.1,

EQUIPARADAS

Página 2



kêfeiturq lvtuniclpql de

SL",CI-.|S}I]QA
AcJrnini

l

strctndo pcrrc! o Íf,ovo

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.licitanet.com.brehttps:i/sucupiradoriachao.rna.gov.br/transparencia/eainda
httrrs :/Âvr.vu,'6.tce.ma. sov.br/sacop/mural site/ruural.zul

2.3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao
licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras
Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de
Licitações ou pelo e-mail cplpmsr@gmail.com.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de Administração.

3 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

2.4

2.5

2.6

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM observada às especificações técnicas
constantes do Anexo I e clemais condições definidas neste Edital.

aa
J,L Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com prorrogações.

4 DA IMPUGNAçÃO AO EDITAI E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1, Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital,

4.1,.7 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a Pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,
das 08h00 às 16h00, na Rua São José, 479, Setor de Protocolo, Centro, Sucupira do Riachão
- MA, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: cplpmsr@gmail.com.

4.7.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no pyazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.

4.1.3 A Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1,.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste pREGÃO.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
cplpmsr(ôgmail.com.

4.2.1, O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis

4.2

pela elaboração do edital e dos anexos
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4.3 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame

4.3.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a adnrinistração.

4.3.2

5 DAS CONDIçÕES PARA PARTICIPAçÃO NO PREGÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao objeto

desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,

constantes deste Edital e seus Anexos; EXCLUSIVAMENTE âs empresas definidas como

Microempresas [ME), Empresas de Pequeno Porte [EPP) e equiparadas, de acordo com a Lei

Complementar ne 723 de L4 de dezembro de 2006 e Lei Complementar ne 1.47 de 07 de agosto

de 201.4;

5.2 A participação nes;a licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições

estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normâs

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusirze quanto a recursos. A não observância destas

condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame;

5.3 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou

reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do

ANEXO ITERMO DE REFERÊNCrA);

5.4 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que

sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório,

bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA);

5.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o

Iicitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nq 10.520/02 e8.666/93;

5.6 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÃO

ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame,

que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à

documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;

4.6.1, A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do licitante e subsequente encaminhamellto da proposta de preços, exclusivamente por

meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.
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a) O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a tÍtulo de

remuneração pela utilização cios recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

a.1 - Para todas as empresas com exceção das MEI's.

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias
R$ 132,20 R$ 195,20 R$ 276,20 R$ 399,50

a.2 -Para as MEI's.

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias
R$ 112,40 R$ 175,40 R$ 250,10 R$ 365,30

b) O referido pagamento/remuneração possuiamparo legal no inciso III do art.5q da Lei ne L0.520/02

5.6.1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica

submissão a todas as condições est;puladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita

observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;

5.6.2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Sucupira do Riachão, em nenhuma

hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que

forem efetuadas em seu norne no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;

5,6.3 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para

início da sessão pública via internet;

5.6.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e

intransferível, para acesso ao Sisterna Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/:

5.6.5 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para

realizaçáo das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

5.6.6 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do

Sistema, ou do Município de Monte Carmelo, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais

danos decorrentes do uso irrdevido da senha, ainda que, por terceiros;

5.6.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para

imediato bloqueio de acesso;

5.7 Não poderão participar deste PREGÃO ETETRÔNICO, as empresas enquadradas nos casos

a seguir:
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5.7.1, Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição1; empresas que estiverem

em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores,

dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial,

desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos

termos da Lei ne.8666/1.993. (TCU, Ac.8.271/2017-2? Câmara, Dou de 0a/70/2011);

5.7.2 Empresa declarada irridônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;

5.7.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este

Município;

5.7.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com

suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão

que a praticou, enquarlto perdurarem os motivo:; determinantes da punição. Para verificação das

condições definidas nest;i alínea, a Comissão do Pregão, prornoverá a consulta eletrônica junto ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;

5.7.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da

Prefeitura Municipalde Sucupira do Riachão -MA;

5.8 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa

do licitante.

5.8.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados

no idioma oficial do Brasil, com vaiores cotados em moeda nacional do país;

5.8.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados

em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o

idioma oficial do Brasil por traclutor juramentado neste país;

5.8.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou

cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;

5.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração

dos itens constantes da proposta de preços;

5.8.5 Os licitantes devem estar cientes das condiçôes para participação no certame e assumir a

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

1 NE - Justificativa parâ Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da ava ncia e
oportunrdade no caso concreto; e considerando que existem no mercado dlversas empresas com potencial técnico, profissional e suficiente

em "consórcio'para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de
no Pregão em tela.
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5.8.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.8.7 Os licitantes interessados eln usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nq

L23/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos

demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema ele[rônico, nos momentos e tempos adequados;

6 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1, Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema

fhttps://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital,

proposta com a "DESCRIÇÃO DET'ALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a

MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTENIA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de

Brasília, exclusivamente por meio do S!stema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a

etapa de envio dessa documentação;

6.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CON'IER NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA

EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

5.2.7 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA pelo

pregoeiro;

6.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no

Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão

pública;

6.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações

constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÉNCIA), prevalecerão às últimas;

6.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o

compõem, como despesas com mão-de-cbra, materiais, equiparnentos, impostos, taxas, fretes, descontos e

quaisquer outros que incidam direta ou inciii-etalnente na execução do objeto desta licitação;

6.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

6.7 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, § 1q da

LC ne 1.23, de 2006;

6.8 Até a abertura da sessã«-r pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.9 Não será estahelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre tas
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apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da

proposta;

6.10Os 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

lances;

6.11O Licitante será inteiramente responsável por torias as transações assumidas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como verdarieiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como

acompanhar as operações no sistema ciurante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7 DA ABERTURA DA SESSÂO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
TANCES

7 .L No dia 24 de MAIO de 2O22 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será
aberta por comando do Pregoeilo, com a divrilqação das propostas eietrônicas recebidas e início da etapa de
lances.

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada

que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas

características com as exigências do Editel e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão

requerente), DESCLASSIFICANDO, mutivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem

omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente

inexequível, o pregoeiro obrigatoriarnente justificará, por meio do sistema, e então DESCLASSIFICARÁ;

7.4 O proponente que encarninhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o

mesmo não honre a oferta encaminhada, terá suâ proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificanclo, sob pena de serem desclassificadas

do certame pelo pregoeiro;

7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via internet, única e exclusivamente, no site

https://licitanet.com.brl, conforme Edital;

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital;

7.8 O licitante somente poderá oferecer Iance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistcma;

7.9 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 está definido no Termo de

Referência;

4
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7.1,0 Será adotado para o envio de iances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

7.71 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de

duração da sessão pública;

7.L2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (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 anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente;

7.14 Encerrada a fase competitiva seln qlle haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitlr o reinÍcio da sessão púbtica de lances, em prol da

consecução do melhor preço;

7.tS Serão aceitos somente i:lii,:es ert noeda corrente nacional [R$j, com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS

com no máximo 02 fduas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I - TERMO DE

REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a Iicitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá

convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, ef ou realizar a atualização dos valores

arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;

7.L6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar;

7.L7 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas detlais licitantes, vedada a identificação do detentor

do lance;

7.1,8 Sendo efetuado lance manifestamente inexequÍvel, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o

valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou

reformulado pelo proponente;

7.L9 A exclusão de lance é possível solnente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema

eletrônico, ou seja, antes do encerrai-flento do item;

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o

Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;

7.21, O pregoeiro, quando possível, dará ccntinuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos

realizados;

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas daminutos, a sessão pública será suspensa
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comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site

https ;//licitanet,com.br/;

7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do

Pregão Eletrônico, ficando responsável peio ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;

7 .24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃ0 exclusivos para participação de microempresas e

empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

automática, onde:

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

participantes, procedendo à comparação com os valores da prirneira colocada, se esta for empresa de maior

porte, assim como das demais i:lassificad;,rs, p?ra o fim de irplicar-se o Cisposto nos arts. 44 e 45 da LC nq 123,

de 2006 e suas alterações;

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas microempresas

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor

classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

7.26.3 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

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

7.26.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão con',,ocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que

se encontrem naquele intervalo de 502ô (cinco por cento), na ordem de classificação,para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido nc subilem anterior;

7.26.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas nricroempresas 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 primeirc poderá apresentar melhor oferta;

7.26.6 Na hipótese de não-contrataçào nos termos previstos neste item, convocação será em favor da

proposta originalmente vencedora do certame;

7.26 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quanclo a melhor oferta não tiver sido apresentada por

microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.27 Em igualdade de condições, como critério de deserrrpate, será assegurada preferência, sucessivamente,

aos bens e serviços:

7.28.7 Produzidos no País;
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7.28.2 Produzidos ou prestados poi erripresas irrasileiras;

7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no País [art. 34, § 20, incisos II, III e IV da Lei na ?,666/93);

7.28.4 Produzidos por empresas que comprov(lrn cumprirnento de reserva de cargos prevista em lei para

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

previstas na legislação;

7.28.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão púrblica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao

licitante melhor classificado que, no prâzo iie duas horas, cnvie a proposta adequada ao último lance ofertado

após a negociação realizada, acompanhari;i, se for o caso, dos i-ir,rcumentos complemenl,ares, quando

necessários à confirmação daque les exrgiiios iieste Editai e já apresentados.

B DAACEITABITIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar

quanto à adequação ao objeto e à ccmpatil:ilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação

neste Edital e em seus anexos, observadc o disposto no parágrafb único do art. 7q e no § 9o do art.26, do

Decreto t0.024/20t9, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o

disposto no Capítulo X do Decreto 1-0.A24/2079;

8.2 Será desclassificada a proposta ou o iance vencedor, qrie apresentar preço final superior ao preço

máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

8.3 Considera-se inexequível a propcsta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou

de valor zero, incompatíveis com cs preÇos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos

encargos, ainda que o ato convocatório d;: iicitação não tenha estabelecido limites mínimo s, exceto quando se

referirem a materiais e instalações rie propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela

ou à totalidade da remuneração.

8.4 Qualquer interessado poderá r'equerer que se realizern diligências para aferir a exequibilidade e a

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

8.5 Na hipótese de necessidade de susl:ensão da sessáo pública para a realização de diligências, com vistas

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no

sistema com, no mínimo, vinte e quatrú horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por de
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funcionalidade disponível no sistema, uo prazo de t)2 (duasJ 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 pelo Pregoeiro;

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras

informações pertinentes, a exemplo de catáiogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,

ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8.6.3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

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

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade;

8.6.5 O Pregoeiro poderá ent::rminhai', por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantaj;,;o, coiri o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação

em condições diversas das previstas neste Edital;

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;

8.6.7 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo

sistema, da eventual ocorrência do empate fictn, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 723, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8.6.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

e pA HABTTTTAÇÃO

9.1, Como condição prévia ao exame cla documentação cle habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura

contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;

9.t.2 A consulta aos cadastros será reaiizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da [,ei n" 8.429, de 7992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,

Pagina 12

*^ií



S"%,Fàà
Êd'}t-.djl
ê.<Jrninistrondo p<rro o povo

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seia sócio majoritário;

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o

gestor diligenciará para verificar se hourre fraucle por parte das empresas apontadas no Relatório de

Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9.7.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,

dentre outros;

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação;

9.1,6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sisterna, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Cornplementar ns 723, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida

para aceitação da proposta subsequente;

9.7.7 Havendo a necessidad-- de envio de riocumentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos nesle Ed-ital e iá apresentaclos, o iicitante será convocado a encaminhá-los, em

formato digital, via sistema, r)o pi âzo de ü2 [duasJ horas, sob pena de inabilitação;

9,1.8 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;

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles

legalmente permitidos;

9.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.L.LL Serão aceitos registros de CNP| de iicitante matriz e filial com diferenças de números de documentos

pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Brasii ou pela Procuracioria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no

próprio documento que é válido para rnatriz e filiais, bem assirn quanto ao Certificado de Regularidade do

FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o

documento comprobatório de autorização para a centralização.

10 DA HABTTITAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das

condições de participaçãci, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a

participação no certame oLi a futura contrataçào;

A documentação relativa à ttABILITAÇÃO IURÍDICA consistirá em:

rúl

!**n

70.2
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1,0.2.1, No caso de empresário indiviciual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da lunta Comcrcial ria respectiva sede;

1,0.2.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo. estatuto orlcontrato social em vigor, devidamente registrado na )unta
Comercial da respectiva sede,

1,0.2.3 Em se tratando de Microernpr"eendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI. na forma da Resolução CGSIM na 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionacia à verificação da autenticidade no sítio
www.portal doempreendedor'.gov.br;

10.3 A documenração relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMIC0-FINANCEIRA consistirá em

L0.3.L Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extraiudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data não anterior ri 60 fsessenta) dias da abertura da sessão
pública deste pr.:gão.
Balanço patrimr:rrial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na t'orma da lei , registrado na funta Comercial do Estado e acompanhado da

IDHP) do profissicnai responsável técnico, em que esteiam registrados os valores do ativo
circulante IACJ e do passlvo circulante (PC), indicados pela licitante, vedados a substituição
por balancetes ou balançcs provisór'ios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 [três] meses da data de apresentação da proposta.

1,0.3.2

L0.4 A documentação relativa à REGULATTIDADE FISCAL E TRABALHIS'IA consistirá em

10.4.1, Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPI através do comprovante
de inscrição e de situação cad.astral, juntamente com o quadro de sócios e administladores, emitido
pela Secretaria da Rcceita Fecleral do Ministério tla Economia, comprovando possuir situação
cadastral ativa para coln a Fazenda Federal. atualizada âté 60 (sessenta) dias.

L0.4.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio
ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.

10.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

1,0.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
aos tributos relacionados coni o objeto licitado;

10.4.5 Prova de regularidade para corr a Fazenda Municipal relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;

1,0.4.6 Certificado de Regularidacie cie Situação pâfn corn c-r Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
íFcTSt_i
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L0.4.7 Prova de inexistência de riébitos inadimplidos perante a fustiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). nos termos da Lei nq

12.440, de 07 de julho de 2At1;

10.4.7.1 Em se tratando de rnicroempresa, ernpresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na conrprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, a(s) empresa[s) nesta condição será(ãoJ
declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que
for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidãr: negativa.

70.4.7.L.7 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

10.4.8 Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro do prazo
de validade;

10.4.9 Atestado de Ca;racidade'fécnrca que a licitante já forneceu produtos compatíveis com o objeto
da licitação;

10.4.10 Alvará da vigilância Sanitária emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, dentro do
prazo de validade;

10.5 Deverá apresentar ainda as DECLAPÁçÃO UNIFICADA:

10.5.1 Declaração Unificada ccnforme modelo. IANEXO III)

10.6 Os documentos de que tratarn os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de

Apoio quanto a sua confoi-midade com o solicitado neste Edital.

70.7 No julgamento da habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuincio-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.8 O não atendimento das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.

10.9 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de

inabilitação, além da apiicação da:r sanções cabíveis.

10.10 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(esJ valor(esj cuja retirada[sJ seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante
nos remanescentes.

rado10.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação t'ixadas no Edital, o licitante será
vencedor.

15



AclmiôistrclaclÕ Flol-(J Õ povil

11 APRESENTAçÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AIUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS
COMPTEMENTARES DE HABILIT
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71,.7 Encerrada a etapa de lances, a Pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item
a item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema a PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA,
em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexar o documento.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 [duas)horas. sob pena de inabilitação

1,1,.2

11.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Aiustada, num prazo de até 02 (duas) horas de
contados da convocação.

'J,1,.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
cplpmsr(ôgmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com
a Pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A Pregoeiro não se
responsabilizará por e-mails que, por qualquer moiivo, não iorem recebidos em virtude de problemas
no servidor ou navegaicr, tanto do Llunicípio de Sricupira do Riachão - MA quanto do emissor.

1,1.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02

[duas) horas, trão serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da
Proposta de Preço, sendc'' realizado, pela Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

L1,.4.1..1 Em caso de impr:ssibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

1,L.4.2 É facultado a Pregoeirc ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência Cestinada a esciarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da sessão pública.

1,1,.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTF, deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro DESCLASSIFICARÁ e

examinará a proposta subsequente e, assiln, sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A proposta deverá conter:

11.5.1 Proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo lI do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
da proposta;

1,1,.5.2 Preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

11.5.3 Indicação/especificação produtos e marca;

11.5.4 A apresentação da proposta implicará na
estabelecidas neste edital e seus anexos.

plena aceitação das condições
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11,5,5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2a

combinado com c artigo 66, § 4q;

11.5.6 O preço proposto deverá ser expresso em rnoeda corrente nacional [Real), com até duas
casas decimais (0,00).

Ll.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas
as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

11.5.8 A Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários pâra os respectivos esclarecimentos.

11.5.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentaÇão.

77.6 A Prefeitura Municipai poderá soiicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta
por até 30 (trinta) dias. irleste caso, tanlo a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo facultado ao lrcit.rnte recusar rru aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a

PROPOSTA não poderá sei' modificada.

t2 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMET{TAçÃO ORIGINAL

72.1 A documentação constante no itr:m 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou
cópias autenticadas, juntamente com a proposta final tambénr original, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contados da solicitação cio Pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua São

José,479 - Centro - Sucupira do Riacirão- MA. Aos cuidados do Departamento de Licitações e Contratos
e o pregoeiro responsá'zel: Iosé lVarlen Barbosa da Silva. O envelope contendo os documentos deve
estar lacrado e informar o nome da enlpresa ou empresário individual, número do CNPJ, número e ano
do Pregão Eletrônico.

t2.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de
habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará
vencedor.

72.3 Ocorrendo a inabilitação, o pregoeir'o convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, síi necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atenriain ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar n licitação.

13 DOSRECURSOS

13.1

13.2

Declarado o vencedor, a Pregoeiro abrirá pyazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

13.3 lJmavez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das
ntarem asrazões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, ap
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contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

13.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
internet.

13,5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo

13.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeiro terá até 5 (cincoJ dias para

L3.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo
estabelecido;

73.6.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
13.6.3 Manter a decisão, errcaminhando o recurso à autoridade competente;

1,3.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade clos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

73.9 Não havendo recurso, a Pregceiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.

L4 DAREABERTURA DASESSÃO PÚBLICA

14.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1,.1, Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pírblica precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em
que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

1,4.t.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, §l,s da LC na 723/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

1,4.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta

t4.2.1, A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"J ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatór'io.

14.2.2 A convocação feita por e-rnail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade cio licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

1s DA ADIUDTCAÇÃO E HOMOLOGAçÃO

Constatado o atendimento das exigências flxadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.

s de habilitação, será

15.1

15.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigência
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examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da
licitação.

15.2 A homologação do resultado da licitaçãc é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeiro, ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.2.1 A homologação do resultarlo desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do
objeto licitado.

16 DOPAGAMENTO

1,6.1, Os pagamentos serão efetuados em até 30 [trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordeni de serviços [quando houverJ, devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das CND's FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o
recebimento definitivc do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesrna.

t6.2 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO gSfaOUel,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

16.3 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado,

L7 DA DOTAÇÃOOnçnrUENTÁRrA E REAIUSTE DE PREÇOS

77.1 Durante a vigência do contrato, os valores não serão reajustados

1,7.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65,
II, "d" da Lei8.666/93.

t7.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato pr evisível,

1,7.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal.

77.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
documentos comprobatórios parâ a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da
LeiB.666/93.

1,7.6 Os valores recompostos someute serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado

[conforme o caso) e publicação do'l'errno de Aditamento.

18 DA REVISÃO DOS PLEçOS
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18.1 O gestor respol-rsável pelo contrato cir-'verá ecompanhar, periodicamente, os preços praticados no
mercado para os bens registfados. r1:l:- rliesn'ras condições de fornecimento, podendo, para tanto, valer-
se de pesquisa de preços ou de outro prccesso disponível.

1,8.2 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, o gestor deverá corlvocar o fornecedor visando à negociação para a redução de
preços e a sua adequação ao pl'aticado pelo mercado.

18.3 Frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que
comprovadamente demonstre a inviabilidade de redução.

19 DAS PENAI,IDADES

79.7 Comete infração administrativa, nos termos da Lei na 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que

19.1.1

19.t.2
19.1.3
19.1,.4

19.1.5
1,9.t.6
L9.1,.7

19.1.8

Não assinai' o ternlo de contrato ou aceitar/retirar o

convocado dentro do prazo de validaCe da proposta;
Não assinar a ata de registro de preços, q,-rando cabível;
Apresentar documetrtação faisa;
Deixar de entre .lar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Não mantiver a proposta;
Cometer fraude fiscai;
Comportar-se de modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando

1,9.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, meslllo após o encerralnento da fase de lances.

19.3 O licitante/adjudicatário que conlet'er clualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

79.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao obieto eia contratação;

L9.3.2 Multa de 10% [dez por t--er"ito) sobre o valor estirnado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

19.3,3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo
prazo de até dois arros;

1,9.3.4 Impedimento de lici[ar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.4 Declaração de inidoneidade para iicrtar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplÍcou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuízos causados;

19.5 A penalidade de multa pode ser airlicada cumuiativamente com as demais sanções.

1,9.6 Se, durante o processo de apiicação cie penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei na L2.846, de 1e de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
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responsabilidade da empresa dcverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizaçáo - PAR.

19.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ne 12.846/20'J.3, seguirão seu rito normal na

unidade administrativa.

19.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

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

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nq 8.666, de 1993.

79.17 A autoridade competentc, na aplicaçâc Cas sançôes, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o

princípio da proporcionalidade.

1.9.72 As penalidades serão obrigatoriainente registradas no SICAF

20 DA REVOGAÇÃO EANUTAçÃO

20.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - MA o direito de revogar a licitação
por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou

anulá-la em virtude de vício insanável.

20.2 A declaração de nulidade de algurn ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

diretamente dele dependam.

20.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

20.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

20.5 A nulidade da contratação opera eieitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o
contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

20.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

20.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento admit-tistrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

20.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Sucupira do

Riachão - MA.

Pagina 2l

19.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrêneia de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
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2T DA FRAUDE E DA CORRUPÇÂO

21.1, As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa [Lei Federal ne 8.429/1,992), a Lei Federal na

1,2,846/2073 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das
partes poderá oferecer, dar ou se comprômeter a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie,
de rnodo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e

colaboradores ajam da mesma forma.

22 DAS DTSPOSTÇÕES GERATS

22.1, No caso de alteração deste Edital no crrrso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.

22.2 É obrigação da proponenie observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,

desobrigando totalmente o órgão licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

22.3 A proponente deverá indicar à Pregoeiro todos os meios de contato [telefone/endereço eletrônico (e-

mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos

comunicados, os quais serão consrderados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não

recebimentos dos documentos.

22.4 O pregoeiro não se responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em

virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão -MA

quanto do emissor.

22.5 Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada e emitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

22.6 Caso o sistema eletrônico descr:nectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão

pública, e permanecendo acessíveis aps licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o

prejuízo dos atos realizados.

22.7 Se a desconexão do pregoeiro persistir por ternpo superior a 10min [dez minutos), a sessão pública

será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no tnínimo 24h (vinte e quatro horas), após

a comunicação do fato aos participentes em campo próprio no sistema eletrônico.

22,8 CASo A ETAPA DE LANCES UTTRAPASSE O HORJíRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SERÁ

SUSPENSo E REToRNARí NO HORÁRIO INFORMADO PEIO PREGOEIRO VIA CHAT.

ZZ.g Não havendo expedier-rte, ocorreildo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no

Sistema que impeça a realizaçáo do certame na data e horário marcado, a ses
b

pública será
elecido nesteautomaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário
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Edital, desde qlle não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.70 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realizaçáo de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão 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.

22.L1, Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da
Comarca de São foão dos Patos - MA.

22.1,2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.13 este Ed 'a todos os fins e efeitos, os intes Anexos:

Sucupira do Riachão -MA, l L de maio de 2022.

KARINY DA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO I-A Relação detalhada cios gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis

ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III Modelo de DeclaraÇão Unificaria;
ANEXO IV Contrato
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EDITAL DE PREGÃON9 OO7 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 393.383 /2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBIETO CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES
PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA PARTICIPAÇÃO
EXCTUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

ANEXO - I

Termo de Referência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - DESCRIÇÃO:

7.1. Constitui objero deste certame C0NTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIATIZADA PARA
FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO -
MA, PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E EQUIPARADAS, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas:

Item Descrição dos Produtos Und Quant

CARNES

1 Costela Bovina IRESFRIADA) KG 2.200
2 Carne In Natura Moída IRESFRIADA) KG 2.000

PANIFICAÇAO
3 Pão Massa Fina UND 25.000
4 Pão Massa Grossa UND 2 5,0 00

Orçamento Sigiloso.

lI- PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO:

2.1. Os produtos, objeto desta licitação, cieverão ser entregues rigorosamente de acordo com a solicitação da

secretaria.
2.2. As entregas se darão de ibrma parcelada [sem ônus de entrega), a partir da data de assinatura do

contrato;

III _ DA ENTREGA:

3.1. A ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERÁ OCORRER DA SEGUINTE FORMA:

3.1.1. Os produtos, objeto desta licitação deverá ser entregues conforme solicitação e cronograma na

sua totalidade sem ônus de entrega nos locais indicados.
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3.L.2. O cronograma será enviado por e-mail pela Secretaria, e cabe ao fornecedor manter o endereço
atualizado.

3.1.4. Caso haja necessidade de alteração da marca contratada, o fornecedor deverá comunicar a contratante
através de justificativa por escrito para aprovação.

IV - CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1 Os objetos deste edital serão dados corno recebido conforme

a. Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico
do Departamento solicitante, responsável pelo Recebimento terá um prazo de 24 (vinte e quatro) horas
úteis para conferência da Nota Fiscal, data de validade dos produtos,lote, quantidade, bem como verificar
a conformidade do produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem
solicitado e o entregue, o fiscal deverá rejeitá-lo e solicitar a reposição num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contados do recebimento da notificação fbrmal pela Contratada.

b. Recebimento Definitivo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e

estando todos os produtcs em conforrnidade, o fiscal responsável pelo Recebimento atestará na Nota
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento.

c. A assinatura no conhecimento da empresa transportadora não implica/atesta o recebimento
definitivo da mercadoria ou que a mesrna esteja em conformidade com a Nota de Empenho/Ordem de

Fornecimento.

e. Independentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela

Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o
período de cobertura da garantia,

V- JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

5.1. A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos, que contribuam para o crescimento e

desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas Unidades de Ensino do município de Sucupira do

Riachão - MA, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança alimentar e nutricional, bem colno,
condições de saúde àqueles que necessitem de atenção especifica e em vulnerabilidade social, com acesso

igualitário, respeitando as diferenças biológicas entre as faixas etárias.

5.2. A quantidade requisitada está de acordo com a demanda a ser utilizada durante um ano.

5.3. Para obter o custo para elaboração do tr:rrno de referência, foram feitas pesquisas com fornecedores do
, foram descartadosramo e na apresentação de valores consideratios altos comparados ao contrato vigente,
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d. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o
disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os

fornecimentos foram realizados ern desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a

empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a

correção necessária.



§>iêfeituro Municipol de
â 4'& 'A@**â ew'." %§"'*:# Hq. * #tá.-#q.w§ 14@§ kw"b hé ffi W

tr*nà#"*.&.-
&.,ffi."_..F
A.<lrnini

*Y
str()rld() pctrct o Í)()vo

Os documentos comprobatórios dos valores estimados encontram-se em anexo no processo. O valor estimado
para a contratação está definido por lote de produtos afins.
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EDITAT DE PREGÃO N9 OO7 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 393.383 /2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBfETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E
PÃES PARA A MERENDA ESC0LAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E EQUIPARADAS

ANEXO - II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

(papel timbrado da licitante)

A empresa estabelecida na (endereço conlpleto, telefone, tax e endereço eletrônico, se

houver), inscrita no CNPJ sob nq , neste ato representada por .............. cargo, RG..................,

CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ne 007 /2022 em epigrafe que tem por objeto a lmplantação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO _ MA, PARA PARTICIPAÇÃO
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS, em atendimento a as

Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

Item Especificação Marca Unidade Quantidade Valor Unitário
R$

L xx Xx xx R$

Informar Valor total R$...

A validade desta proposta é de 6O fsessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
dC PREGÃO ETETRÔNICO.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexos.

xx

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PREGÃO N9 OO7 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 393.383 /2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBIETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES

PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA PARTICIPAÇÃO
EXCTUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

ANEXO - III

MODELO DE DECTARAÇÃO UNIFICADA
(papel tirnbrado da licitante)

Á Pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA, Estado do Maranhão

PREGÃO ELETRÔNICONg OO7 /2022

representante legal infra-assinado, que:

I J Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar ne 123/06, alterada pela Lei Complementar
ne 147 /14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1l Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7e da Constituição Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturnc, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso

V do art. 27 da Lei na 8.666 /93, acrescida pela Lei na 9.854 /99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no
presente processo Iicitatório, estando ciente tla obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar corn o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou

dirigente de órgão ou entidade contratante cu responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9o da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6l Declaramos, para os devidos fins de clireito, na qualidade de Pr«rponente dos procedimentos licitatórios, instaura
dos por este Município,queo(a)responsávellegaldaempresaéo(a)Sr.(a).. Portador(a) do RG

cuja função/cargo é..

.)refeituro MuniciF;§l de

sob nq e CPF ne .....(sócio

administrador/procuradorfdtretorfetc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/
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7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja

encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone:

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de

Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a). portador(a) do CPF/MF sob n.q..........

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão

Eletrônico n.q Nq 007 /2022 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

......... de2022-

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargol
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EDITAT DE PREGÃO N9 OO7 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 393.383 /2022
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBIETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CARNES E PÃES
PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAçÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA PARTICIPAçÃO
EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

ANEXO - IV

MINI.JTA DO TERMO DE CONTRATO

01- DAS PARTES

1.1-MUNICÍPIO DE SUCUPIRA Do RIACHÃO, ESTADo Do MARANHÂO, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ sob o nq xxxxxxxxx)o(xxx, com sede na Rua São José,ne477, Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do
Riachão/MA, neste ato representada pela Secrerária Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o Sr. .,...,.,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o ns ...... SSP/....., inscrito no CPF sob o n ....., residente e

domiciliado nesta Cidade, doravante denorninado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2-.,,,......, pessoa furídica de direito privado, inscrita no CNPf nq ,..., representada pelo senhor (a)portador (a)

do R. G. N"...... SSP/.....,residente e domiciliado (a) na Rua...., ns.., Cidade de..... -...., doravante denominada

simplesmente CONTRATADA.

02. DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposiçóes consubstanciadas pela Lei Federal ns 10.520/O2 subsidiariamente

pelo Decreto ne OI2/2O2O, de 20 de Novembro de 2O2O, subsidiariamente com a Lei Federal nq.

8.666/94 e ainda Lei Complementar nq 123/2006 e Licitaçào PREGÃO ELETRONICO Ns 0**/2022, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO- Processo

Administrativo nq *****f2O22 e convenções estabelecidas neste lnstrumento, bem como nas normas

inerentes à matéria e ainda no dito certame.

03- DO OBfETO

3.I-CONSTITUI OBfETO DO PRESENTE CONTRATO Contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios diversos, destinado as secretarias municipais de Sucupira do Riachão- MA, em

conformidade com Anexo I [Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execução do objeto deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e orientações do setor
da Secretaria Municipal de *********+**, para o fiel cumprimento ora contratados,

04- DO REGTME DE EXECUÇÃO

4.1- Os fornecimentos serão feitos em conformidade com os termos da Licitação, Pregão Eletrônico no ***f2O22, do

tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,

nos termos estatuídos pelo Art. 06, Inciso VIII, alínea "a" da Lei ns 8.666/93.

05- DO FATO GERADOR CONTRATUAL

5.1- O presente Instrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pela

Secretária Municipal, concernente à l,icitação instaurada na tnodalidade Pregão Eletrônico n" *** f2O22-

Página 30



::,rêf eituro MuniciF]!ai .-).r

§tJft,fls3ltr*§tr\
:Y"-w wt@
A<Jrnini strctrrdÕ porct ô;)ovo

Processo Administrativo nq ********f2O22 e de conformidade com os ditames da Lei ns 8.666/93 e

alterações posteriores.

06- DO VATOR

6.1-0 VALOR GLOBAL, para o Fornecimento dos objetos, para Secretaria Municipal de *,l<**'<********, objeto deste

Contrato no valor de R$ .......[............).

07- DOTAçÃO ORÇAMENTARTA

7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária

FONTE DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL:

02.05 - Secretaria de Educação
12.306.0006.2018.0000 - Mant. e F'unc. do Programa de Alimentação Escolar - PNAE
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

08. PRAZO:

8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato será de até 3t/12/2O22, com início na data da assinatura, podendo

ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal
ns 8.666/93 e alterações posteriores;

8.2- O prazo para início dos fornecimentos será logo após a data da emissão da respectiva Ordem de Fornecimentos;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida às demais

Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram

alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Adnrinistração;

b) Superveniência de fato excepcionai ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as

condições de execução do contrato;

c) Interrupção de execução do contrato ou dimitruição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento

contemporâneo à sua ocorrêtrcia;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da adrninistração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que

resulte, diretamente, impedimento ou i etardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais

aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados atrar,és de transf'erência eletrônica diretamente na conta corrente do

CONTRATADO na Tesottraria da CONTIIATANTE;

9.2- Os pagamentos serão realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias contados

da data de emissão da nota fiscal (DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento devidamente

atestados pelo setor competente.
10- DO REAIUSTAMENTO

10.1- Os preços dos objetos em referêncla ser'âo ti,v^os e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de

acordo com os termos estabelecidos pr:la legislação vigente e atiuente à matéria, ressalvados os casos

estipulados neste contrato;
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10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca

contrariando, qualquer que for algum Índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PENALIDADES

11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes

penalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;
ll.l.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de 08 (oito) meses;
11.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos

determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a CONTRATANTE.

12- MULTAS
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o

CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

(a Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,01% (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do contrato;

b) Multas variáveis de lo/o (um por cento) do valor atualizado do corrtrato:

b.1) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do ohjeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e

especificações;

lZ.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.1.3- A CONTRATADAteTá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão

oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

L2.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições

do Art. 109, Inciso I, alínea "f' da Lei ne 8.666/93.
13- DA RESCTSÃO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei ne 8.666/93, atualizada pela

Lei nq 8.883/94;
13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as paftes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja

conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato rrnilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII

e XVII do Art. 78 da Lei nq 8.666/93;

c) ludicial - nos terntos da Lcgislação Processual.

14- DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

L4.l- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 8666 /93 e alterações,

de comum acordo entre as partes e soinente nrediante aditivo contratual e, em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n." 8.666/93;

4.1.2- ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem os materiais, em até 250lo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali zado do contrato;
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14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais,

quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços

contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a CONTRATANTE

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo §

6" do Art. 65 da Lei Federal na 8.666/93;

l4.l.S- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão de preços bem

como a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizadas pôr lavraturas de Termo de

Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida no artigo 65 e seus incisos e parágrafos

daLei8.666/93.

15- DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato deverá ser executado fielrnente de acordo corrr as cláusulas avençadas, sendo obrigações da
CONTRATADA:

a) Executar os serviços, obieto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos

serviços, objeto deste instrumento contretual;

c) A CONTRATADA é responsável 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 pelo órgão interessado;
15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fornecimentos complementares ou extraordinários,

respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão

formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da

execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo [iel cumprimento das obrigações pertinentes aos Fornecimentos objeto
deste Contrato;

15.5- A CONTRATADA fica ciente e se lesponsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com

acompanhamento através dos seus Secretários, que se encarregará de repassar as orientações para a realização

do mesmo;

16-DAS RESPONSABILIDADES DO CON'TRATAN'I'E
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pegamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;
16.2-Fica a Secretaria de ********** da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhameuto da execução objeto deste

Instrumento Contratual;

16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na íortrta da Lei;

16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientaç:ões e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto

deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da e:<istência de alguma contrariedade relacionada aos serviçgs prestados e

andamento. 
- I

t7-DAVTNCULAÇÃO
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17.l- O presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo ne *'**** f 2O22 - Pregão Eletrônico ne O** /2022,
e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedores do certame,

18- DO DOMICÍLIO E FORO

18.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que sejant

desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.

19. DA ASSINATURA

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nas

Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal ne 8.666/93, atualizada pela Lei

nq.8.883/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sucupira do Riachão , ..... de .......... de 2022.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

strcrncJo pctrc! (> povo

CONTRATADA
(NoMEJ

Representante Legal

Prefeito Municipal
CPF nq
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