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011 12022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM,
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCTI SOCIAL.

DATA DA SESSÃO pÚnrrCe:

15106t2022
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EDTTALDE tnecÃolnrnrnôrutcoyt'or rTzozz
PROCESSO ADMINISTRATM N"4O5.395 12022
DATADAREALTz tçÃo tts 1 oo 1 zozz

goru(RIo»n nÍclonnuspurA:às14:0ohoras

LOCAL:

PrefeituradoMunicípiodeSucupira do Riachão-MA
Acesso ldentificado"
vwvw.lici

o uuttlcÍpto DE sucuPIRA uo nllcnÃo,
01.612.3 38/0001-67

,

Estado do Maranhão, inscrito no cNPf sob n.e
por Íntermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de

Azevedo, torna pública a realização de procedimento de licitaçào, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo MENOR PREçO POR GLOBAL, empreitada por Preço unitário para atender à PrefeituraMunicipal de
Sucupira do Riachão, obietivando acoNTRÁTAÇÃo DE EMPRESA PARA AQUISIçÂO DE VEÍCULO O KM,
0BJETMNDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIÁ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

DATA E HORA DAABERTURA DA SESSÂO PÚNITCR:
15 de JUNHO de2022 às 14h00min
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 iulho de 2002, do Decreto Federal ne 10.024, de 20 de setembro de 2019,
da Lei Complementar nq l23,de14de 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.s 8.666 de 21
de junho de 1993.
É Pregoeiro, deste Município, losé Warlen Barbosa da Silva, designada pela Portaria nq 102/2027 de
22 de setembro de 2021, publicada no Diário Oficial dos Municípios.

1

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITA çÃo E DA sEssÃo
PÚBLICA

1.1.

das propostâs, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços,
será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço rvww licitâneLcom'br.

t.2.

A abertura da sessão pública do

2

DO OBIETO

2.1

Constitui obieto desre PREGÃOa CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCULO 0
KM, oBJETIíANDo ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

0 recebimento

PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 15 de TUNHO de 2O22 às
14h00min, no site www.licitaneücom.br, nos têrmos das condições descritas neste Edital.

SOCIAL.

Z.Z

Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
httos://sucuoiradoriachao.ma sov.br/trans uarencia/e ainda
www.licitanet.com.br e
gov.br/sacop/
muralsite/rnural.zul
ma
https:i/w.lvrv6.tce.

2.3

A licitaç ão será dividida em lotes, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se

ao

licitânte a participação em quantos lotes forem de seu interesse.
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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(ôgmail.com.

2.6

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

3

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

O critério de julgamento será o de MENOR PREçO POR lTEMobservada às especificações técnicas
constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

3.2

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.

4

DA IMPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCTARECIMENTO

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.L

As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas o 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.

4.2

4.7,2

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

4.1.3

O pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.L.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 O3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail:
cnlomsr@pmail.com.

4.2.\

4.3

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 pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.3.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida

excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão

4.3.2

os participantes e a administração.

5

DAS CONDIçÔES PARA PARTICIPAçÃO NO PREGÃO

5.1

Poderão participar deste Prêgão os interessados que militem no ramo pertinente ao ob.ieto
desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constântes deste Edital e seus Anexos; EXCLUSMMENTE as empresas definidas como
Microempresas (MEJ, Empresas de Pequeno Porte (EPPI e equiparadas, de acordo com a Lei
Complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar ns 147 de 07 de agosto
de 2014;

5.2

A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas
condições enseiará 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 licitântes deverão ler

atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANEXO ITERMO DE REFERÊNCIAJ;

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 ITERMO DE REFERÊNCIAJ;

5.5

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta su.ieitará o

licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais na LO.SZO /OZ ea.666/93;

5.6

Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste

PRECÂO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cu.io obietivo social seia pertinente ao obieto do

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

quanto

à

documentação,

e que esteiam

devidamente credenciadas, através

do

site

httos: / /licitaneLcom.br/:

4.6.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecidos.

a)

O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Elekônico, a título de

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que
poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:
, Pâgina 4
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- Para todas as empresas com exceção das MEI's.
365 dias

30 dias

90 dias

R$ 132,20

R$ 195,20

180 dias
R$276,20

R$ 399,50

30 dias

90 dias

180 dias

365 dias

R$ 112,40

R$ 175,40

R$ 250,10

R$ 365,30

a.2 -Paraas MEI's.

b)

O

referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do arl 5q da Lei ns 10.520 /02.

5.6.1

Independentemente

de

declaração expressa,

a simples apresentação de

proposta

implicasubmissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem preiuízo 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 - Ma, em

nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas
transações que forem efetuadas em seu nome 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 Sistema 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
realização 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 indevido 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 ELETRÔNICO, as empresas enquadradas nos

casos a seguir:

5.7.7

Consórcio de empresas, qualquer que seia sua forma de constituição1; empresas que

I

NE - Justificativa para Vedaçáo de Consórcro. Considerando que é ato discncionário da Administração diante da avaliação de conveniência e
opoÍtunidade no czlso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente
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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 .iudicial competente, que
certifique que a interessada eslá apta econômica e financeiramente a participar de procedimento
licitatório nos termos da Lei na.8666/1993. (TCU, Ac.8.271/2OtL-2q Câmara,Dou de O4/70 /2017);

5.7.2
5-7.3

Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
Empresa suspensa temporariamenê do direito de licitar e impedida de contratâr 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, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Para verificação das
condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a consulta eletrônica junto ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;

5.7.5

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

Prefeitura Municipal de 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

documentos referentes

à

à

participação na presente licitação, compreendendo

proposta de preço

eà

os

habilitação (e seus anexos), deverão ser

apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores 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 tradutor iuramentâdo neste país;

5.8.3

Não serão aceitos documentos apresentâdos 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 catiílogos apenas como forma

de

ilustração dos itens constantes da proposta de preços;

5.8.5

Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certâme e assumir a

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

5.8.6

O contratâdo deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;
pa€

atender satisÍatoriamente às êxigências previslas neste edital, entênde-se que

é conveniente a vedação dê participação de empresa§

em

'consórcio' no Pregão eín tela.
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usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar na

123 /2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como

aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos
adequados;

6

DAAPRESENTAçA o DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

6.7

Os licitantes

encaminharão, exclusivamente

por meio do

sistema

(https://licitanet.com.br/1, concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÂO exigidos no edital,
proposra com a "DESCRIÇÂO DETALHADA DO OBfETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a
MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de
Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a
etapa de envio dessa documentação;

6.2 As propostas cadastradas no sistema NÃo
EMPRESA PROPONENTE, visando atender o

DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAçÃO DA

princípio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas.

5.2.1 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

licitânte 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 ITERMO DE REFERÊNCIA), 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-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do obieto 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 haia alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do arL 43, § 1a
da LC ne L23,de 2006;

6.8 Até a abertura da sessão pública, os licitântes poderão retirar ou substituÍr a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.9 Não será estabelecida,

nessa etapa do certâme, ordem de classificação entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e j ulga m

to da
7
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proposta;
6.10Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitânte 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 todas as transações assumidas em sêu nome no

sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como
acompanhar as operações no sistema durante 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 SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO DE
LANCES

7.1

No dia 15 de |UNHO de 2O2Z às l4h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet
será aberta por comando do pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas 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 "DESCRIÇÂO DETALHADA DO OBJETO" do sistema,
confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado

pelo órgão requerenteJ, DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não esteiam em conformidade,
que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7.3

Constatada

a existência de proposta incompatível com o objeto licitâdo ou

manifestadamente

inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente.iustificará, por meio do sistema, e então DESCTÁSSIFICARÁ;

7.4

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

mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta reieitada na fase de aceitâbilidade;

7.5 As licitantes

deverão manter

a

impessoalidade, não

se identificando, 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
ic ita

7.7

net

conforme Edital;

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o

horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas no Edital;

7.A

O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao

último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

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;

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO",

ue os
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licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

7.11 A etapa de lances da

10 [dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos OZ (dois) minutos do período de
sessão pública terá duração de

duração da sessão pública;

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, serâ de O2 (dois) minutos
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários;

7.13

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente;

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação âutomática pelo sistema, poderá

o

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances,
em prol da consecução do melhor preço;

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional

(R$1, com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS

com no máximo 02 (duasJ casas decimais, considerando as quantidades constântes no ANEXO I

-

TERMO DE

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

convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a Iicitante permaneça inerte;

7.16 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 demais licitantes, vedada a identificação do
detentor do lance;

7.18 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;

7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilitâ o sistema
eletrônico, ou seja, antes do encerramento 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 continuidade a sua atuaçâo no certâme, sem prejuízo dos atos
realizados;

7.22 Quando a

desconexão do sistema eletrônico para

o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24J vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgaçã o no site
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7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo 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 especlficos, em relação a itens NÂO exclusivos para participação de microempresas

e

a etapa de lances, será efetivada

a

empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada
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 primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nq
123, de 2OO6 e suas alterações;

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostâs apresentadas pelas microempresas

e empresas de pequeno porte seiam iguais ou até

5olo

fcinco 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 convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5olo (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estâbelecido no subitem anterior;

7.26.5 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;

7.26.6 Na hipótese de não-contrâtâção 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 quando a melhor ofertâ não tiver sido apresentâda por

microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será

assegurada preferência,

sucessivamente, aos bens e serviços:
7

.28.1 Produzidos no País;

7

.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
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7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa

e no desenvolvimento

de

tecnologia no País [art. 34, § 2q, incisos II, Ill e IV da Lei ne 8666 /93);

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deÍiciência ou para reabilitado 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 pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que se.ia obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao

licitante melhor classificado que, no prazo de duas 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 exigidos neste Edital

e

já apresentados.

8

DA ÂCEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1

Encerrada a etâpa 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 § 9a do

art.26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital,
observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024 /2019;

8.2

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço

máximo fixado, ou que apresentâr preço manifestamente inexequível;

8.3

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

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimo s, 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.

8.4

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo 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 ditigências, 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;

8.6

O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digitãl complementar, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 fduas) horas, sob pena de não aceitação da p r
11
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8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de Íindo o prazo, e formalmente aceitâ 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 caüálogos, 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 examinaÉ a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classiÍicação;

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chaC a nova data e horário
para a sua continuidade;

8.6.5 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 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 previstas neste Edital;

8.6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e pírssar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seia 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 propostâ não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nq 123, 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 habilitâção do licitante,
observado o disposto neste EditâI.

9
9.7

DA IIABILITAçÃO

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

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;

9.1-2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitânte e também de seu sócio

maioritario, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de \992, 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 seia sócio maioritiário;
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9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas lndiretas,

o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas lndiretas;

9.1.4 A tentativa de burla será veriÍicada por meio dos vínculos socieúrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitâdo, por falta de condição de
participação;

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts.44 e 45 da Lei Complementar na 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente;

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e lá apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de 02 fduas) 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;

9.1.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licÍtante matriz

e

filial com diferenças de números de documentos

pertinentes à Certidão Coniunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no

próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim 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 centralizaçào.

10

DAHABILITÁçÃO

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 participação, especialmente quanto

à

existência de sanção que impeça a

participação no certame ou a futura contratação;

LO.2

Â documentação relativa à HABILITAçÂ0 JURÍDICA consistirá em:

13
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10.2.1 No caso de empresário individual: inscricão no Registro Público de Empresas Mercantis.
a cargo da funta Comercial da respectiva sede;

10.2.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. devidamente registrado na
funta Comercial da respectiva sede.

10.2.3 Em se tratando de M icroempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividual - CCMEI. na forma da Resolução CGSIM ne 16, de 2009,
cuia aceitação Frcará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.3

A documentação relativa à QUALIFICAçÃ0 ECoNÔMIC0-FINANCEIRA consistirá em:
10.3.1

Certidão nesativa de oedido de falência ou recuoeracão iudicial ou extraiudicial.
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa iurídica, referente à matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em datâ não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão
pública deste pregão.

t0.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, registrado na ]unta Comercial do Estado e acompanhado da
(DHPI do profissional responsável técnico, em que estejam registrados os valores do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), indicados pela licitante, vedados a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 [três) meses da data de apresentação da propostâ.

70.4

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.4.1 Prova de inscrição no Cadasho Nacional de Pessoa lurídica - CNPJ aravés do comprovante
de inscrição e de situação cadastral, juntamente com o quadro de sócios e adminisúadores,
emitido pela Secrebaria da Receita Federal do Ministério da Economia, comprovando possuir
situação cadastral ativa para com a Fazenda Federal, atuâlizada até 60 (sessental dias.

10.4.2 Prova de inscriçâo 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 apresentâção de CgEtldãg
Coniunta de Débitos relaüvos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Ministório da Fazenda;
10.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa aos tributos relacionados com o ob.ieto licitado;
10.4.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municioal, relativa aos tributos relacionados
com o obieto Iicitado;
10.4.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço IFGTS]:
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10.4.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a lustiça do Trabalho, mediante a
aDresentacâo de Certidão Nesativa de Débitos Trabalhistas íCNDTI. nos termos da Lei ne
12.440, de 07 de iulho de 2 011;
70.4.7.7

Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos
os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão)
declaradafs) habilitadafs) sob condição de regularização da documentação no
prazo de 5 fcinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento
em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação,
parâ pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

t0.4.7.7.7 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a
decadência do direito à contratação, sem preiuízo das sanções
cabíveis.

10.4.8 Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal do licitante, denho do prazo
de validade;
A documentação relativa à DoCUMENTAçÃ0 TÉCNICA consistirá em:

10.4.9 Atestado de Capacidade Técnica que a licitante já forneceu produtos compatíveis com o
obieto da licitâção;

10.5

Deverá apresentar ainda as DECUIRAçÃO UNIFICADÂ:

10.5.1

10.6

Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO

III)

Deverá apresentar ainda as DECLARAçÃo UNIFICADA:

1)

Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nq
7.793 /ZOfl do Plenário, também seÉo exigidos os seguintes documentos:
1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da

no

Transparência,

a e

C

OV

r

sítio:
?

1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

disponível

no

Portal

do

CO

CNI,

no

sítio:

SU

1.3. Cadastro Integrado de Condenações por llícitos Administrativos

-

TCU, no

sítio:

70.7

tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

10.8

No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância

Os documentos de que

e sua Equipe de

das propostas, dos documentos e sua validade iurídica, mediante despacho fundamentado,

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
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O não atendimento das exigências constantês do item 10 deste Edital implicará a inabilitação do
licitante.

10.10 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 aplicação das sanções cabíveis.

10.11

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre
o(sJ item[ns] de menor(esJ valorfesJ cuja retirada(s) sejafm] suficiente(sl para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

10.12 Constatado o atendimento

às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado

vencedor.

tl

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREçOS AJUSTADA
COM PLEMENTARES DE HABILITAçÃO

E

ENVIO DOS DOCUMENTOS

ll.L

77.2

Encerrada a etâpa de lances, o 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
AfUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante ânexar o documento.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complêmentares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentâdos, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistema.no prazo de O2 {duas)horas. sob pena de
inabilitação

num prazo de até O2 (duas) horas de

11.3

O licitante deverá anexar a Propostâ de Preços Aiustada,
contados da convocação.

17.4

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta alustada por meio do email: cplpmsr(ôgmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em
contato com o pregoeiro para conÍirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. 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.

11.4.1

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duasJ horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio
da Proposta de Preço, sendo realizado, pelo pregoeiro, o registro da não aceitação da

proposta.

11.4.1.L
71.4.2

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,
dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

É facultado o pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação,

a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão oosterior de documento ou informação que deveria constar do
nrocesso desde a realizacão da sessão uública.
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11.5

- fi

for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro »ESCLASSI ptCaR-lÍ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda a este EditâI.
Se a proposta não

A proposta deveráconter:

11.5.1 Propostâ de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação
daproposta;

1L.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
11..5.4

A

apresentação

produtos emarca;

da proposta implicará na plena

aceitação das condições

estabelecidas neste edÍtal e seus anexos.
11.5.5

Prazo de validade da proposta não inferior e 60 [sessenta) dias, contados da data
estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2s
combinado com o artigo 66, § 4e;

11.5.6

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional [Real), com até duas

casas decimais (O,OO).

1]..5.7

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

11.5.8

O pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não esteiam claras, bem como de solicitar documentos complementares
que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11.5.9

A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de suaapresentâção.

77.6

A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta
por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por
escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância,
a PROPOSTA não poderá ser modificada.

12

DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAçÃO ORIGINAL

].2.l

A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encamÍnhadas em original ou
cópias autenticadas, iuntamente com a proposta final também original, no pfazs-ma$lqs ig-U!
(trêsl dias úteis. contados da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço:
Rua São José, 479 - Centro - Sucupira do Riachão- MA. Aos cuidados do Departamento de Licitações
e Contratos e o pregoeiro responsável: José Warlen Barbosa da Silva. O envelope contendo os
documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do
CNP|, número e ano do

PregãoEletrônico.

,

ffi,
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Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de

12.2

habilitação

e

proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar,

o

pregoeiro

o

declararávencedor.

para apresentar sua
Ocorrendoainabilitação,opregoeiroconvocaráoautordosegundomenorlance
documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

12.3

13

DOSRECURSOS

13.1

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

73.2

A falta de manifestação moüvada quanto à intenção de recorrer importará na decadência

desse

direito.
Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 [três) dias para a apresentação

13.3

das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentârem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do
recorrente, sendolhes assegurada vista imediatâ dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.4

Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via
interneL

13.5

Orecursocontradecisãodo Pregoeiro nãoteráefeitosuspensivo.

13.6

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o pregoeiro terá até 5 (cincoJ diaspara:

13.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora
13.6.2
13.6.3

13.7

O

do

prazoestâbelecido;
Motivadamente, reconsiderar adecisão;
Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

acolhimento do recurso importarána invalidação apenas dos atos insuscetíveis deaproveitamento.

13.8

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicará o obieto e homologará o processo licitatório para determinar a Contratâção.

13.9

Não havendo recurso, o pregoeiro ad.ludicará o obieto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior parahomologação.

14

DAREABERTURADASESSÃOPÚBLICA

74.7

A sessão pública poderá ser reaberta:

74.1.1

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

18
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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 ne
723/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

74.7.2

L4.2

-l
tt
Strondo

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

74.2.7 A convocação

se dará por meio do sistema eletrônico ("chat'') ou e-mail, de acordo com a

fase do procedimento licitatório.

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

15

DAADIUDICAçÃO E HOMOLOGAçAO

15.1

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro
lugar será declarado vencedor.
15.1.1

t5.2

o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
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.
Se

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

L5.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga

esta Administração à aquisição do

objeto licitado.

16

DO PAGAMENTO

16.7

Os pagamentos serão efetuados em até 30

L6.2

A

[trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
pela
de
serviços
ordem
acompanhada
Fiscal,
fquando houver), devidamente assinada pelo fiscal
das CND'sFGTS, TRABALHISTA eFEDERAL e após o
ainda
e
acompanhada
designado pelo Município
recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

vencedora do

certame deverá apresentar as

TRABALHISTA,CERTIDÃOeSTaOUAL,FEDERALEMUNICIPAL)emvalidadepara

certidões

16.3 Quaisquererrosou emissãoocorridonadocumentação fiscalserámotivodecorreção
daadiudicataria ehaveráemdecorrência,suspensãodoprazodepagamento até
pro

17

b

(FGTS,

o pagamento.

porparte
queo

lemaseiadefinitivamente sanado.

DA DOTAÇÃOONÇAUENTARIA E REAJUSTE DE PREÇOS

19
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17.l

Durante a vigência do contrato, os valores não serão reaiustados.

17.2

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65,

ll,"d" daLeí8.666/93.

-3

Não serão liberadas recomposições decorrêntes de inflação, que não configurem álea econômica

f7.4

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados iunto ao Setor de Protocolo
daPrefeitura Municipal.

l7.5

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos
osdocumentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II,'d"

17

extraordinári4 tampouco fato previsível.

da LeiB.666 /93.

77.6

18

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termoassinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

DAREVTSÃODOSPREÇOS

18.1

O gestor responúvel pela contrato deverá acompanhar, periodicamente, os preços praticados no
mercado para os bens registrados, nas mesmas condições de fornecimento, podendo, para tanto,
valer-se de pesquisa de preços ou de outro processo disponível.

].B.2

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

18.3

Frustmda a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, desde que
comprovadamente demonstre a inviabilidade de reduçâo.

19
19.7

DAS PENALIDADES

Comete infração adminÍstrativa, nos termos da Lei na 10.520, de 2002, o licitante /adiudicatário que:
19.1.1 Não assinar

t9.7.2
19.7.3

19.t.4
19.1.5
19.1.6
19.7.7

o termo de contrato ou aceitar/retirar

o

instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
Apresentar documentação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Enselar o retardamento da execução do obieto;
Não mantiver a propostâ;

Cometer fraude Íiscal;
19.1.8 Comportar-se de modo inidôneo;
19.2

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 licitântes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3

O licitante/adludicalário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subite

nores
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ficará suieito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contrataçâo;
19.3.2 Multa de 10% fdez por cento) sobre o valor estimado do(s) itemfs) preiudicado(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 anos;
19.3.4 lmpedimento de licitar e de contratar com o Município e descredencÍamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

19.4

Declaração de inidoneidade para licitar 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 aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuízos causados;

19.5

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.6

Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei ne 12.846, de 1a de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), como ato
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necesúrias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizaçâo - PAR.

79.7

A apuração e o iulgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à

19.8

O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos

Administração Pública nacional nos termos da LeÍ nq 12.8+6/2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.9

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os preiuízos causados pela conduta do licitante,
o MunicÍpio poderá cobrar o valor remanescente iudicialmente, 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 licÍtante/adjudicaúrio, observando-se o
procedimento previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

19.11

A autoridade competente, na aplicação das sanções, 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.

19.12

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF

20

20.7

DA REVOGAçÃo E ANUmÇÃO
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 vícioinsanável
27
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A declaração de nulidade de âlgum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que

diretamente deledependam.
20.3

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

20.4

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

20.5 A nulidade

da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que

o

contrato, ordinariamente, deveria produzÍr, além de desconstituir os !á produzidos.
20.6

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

20.7

A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamentefundamentado.

20.8

A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Sucupira do
Riachão-MA.

2l
27.L

DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstâs na legislação brasileira,

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal ne 8.429 /1992), a Lei Federal ne
72.846 /2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma
das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que sei4 aceitâr ou se
comprometer a aceitar, de quem quer que sei4 tanto por conta própria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como
de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seia de forma direta
ou indireta quanto ao obieto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

22

DASDISPOSIçÕESGERAIS

22.1

No caso de alteração destê Edital no curso 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 proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, Ier e interpretar o conteúdo
destes, desobrigando totalmente o órgão licitâdor, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

22.3

A proponente deverá indicar à Pregoeiro todos os meios de contato [telefone/endereço eletrônico
(e-mail), parâ 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 considerados 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
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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 desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de lances da sessão
pública, e permanecendo acessíveis aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

22.7

Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min fdez minutos), a sessão pública
será suspensa e só poderá ser reiniciada após decorrido, no mínimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

22.8

CASO

A

ETAPA DE LANCES UTTRAPASSE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE, O PREGÃO SER/í

SUSPENSO E RETORNARÁ NO HORÁRJO INFORMADO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

22.9

Não havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no
Sistema que impeça a realização do certame na data e horário marcado, a sessão pública será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.70 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão 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 quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

22.7L

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

22.72

Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.L3

I

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO TV

este E
todos os fins e
OS
Anexos
Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
Modelo Padrão de Proposta Comercial;
Modelo de Declaração Unificada;

Contrato

Sucupira do Riachão -MA,02 de junho de2022

Ribeiro de Sousa
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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EDITAL DE PREGÃO N9 017 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 405.395 /2022
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

oBIETO

CoNTRATAçÃO Or EMPRESA PARA AQUrflçÃO DE VEÍCULO O KM, OBIETTVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAT
ANEXO

-I

Termo de Referência
ESPECTFTCAçÕES TÉCNTCAS E CONDrçÕES DE FORNECTMENTO

I

JUSTIFICATIVA
1.1 O veiculo especihcado neste Termo de Referência, serão adquiridos visando como objetivo suprir as
demandas de serviços no que concerne à crescente demanda de suas atribuições, utilizando os
veículos para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social.
1.2 Tendo como pontos relevantes às condições previstas de uso desse veículo, quais sejam, os de

realizar atendimentos nos centros urbanos e zona rural deste município, atendendo assim com
assiduidade, e deslocamento em centros urbanos, e trafegar em rodovias e/ou estradas
intermunicipais e interestaduais de acordo com a demanda do Fundo Municipal de Assistência
Social.

1.3

2

deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, paÍa fins de
contratação por meio de registro de preços, consoante exigido no Art. 15, II da Lei no 8.666193.

Do óncÃo soLrcrrANTE E DA DorAÇÃo onÇ,q.MENTÁRIA

2.1

3

O objeto

deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, paÍa
contratação por meio de pregão, consoante exigido no Art. 15, II da Lei no 8.666193.

O objeto

fins

de

ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO

ITEM
001

DISCRIMINAÇÃO
QUANTIDADE
01
AQUrsrçÃo DE VEÍCULO O KM
Veículo zero quilometro 4 portas, Ar condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas Eletricas, Motor 1.0 flex 05 Portas, Apoios
de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura, Banco
traseiro bi partido e rebatível (Fix and Fold) com 2 posições para o
encosto,Barra de proteção nas portas,Bolsa portaobjetos e porta garrafa
nas portas dianteiras,Brake light,Check quadro de instrumentos
(Welcome Moving),Cintos de seguÍança dianteiros retráteis de 3
pontos com regulagem de altura,Cintos de segurança laterais traseiros
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retráteis de 3 pontos e centÍal fixo de 2 pontos,Comando inlemo de

porta-malas e
combustível,Computador de

abertura

do

da tampa do tanque de

Bordo (distância,

consumo
médio,consumo instantrâneo, autonomia),Console central com portâporta-copos
traseiro),Direção
objetos
dianteiros
hidráulica,Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração),ESS
(Sinalização de frenagem de emergência),Espelho no para-sol lados
motorista e passageiro,Faróis com máscara negra,Fiat Code 2"
geração,Follow me home,HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo
(motorista e passageiro) e ABS com EBD,Lane Change (Função
auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa),Luz de

e

(2

e 1

leitura dianteira com intemrptor na porta lado motorista

e

passageiro,Maçanetas e retrovisores externos na cor do veiculo,Motor
Fire 1.0 EVO 8V Flex,Painel (moldura) e maçanetas na cor preta,Para
choques na cor do veículo,Porta-malas com tapete e acabamento em
carpete nas laterais,Quadro de instrumentos com conta giros,
Iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (indicador de
trocas de marchas, hodômetro parcial e total, relógio digital, indicação
do nível de combustivel e temperatuÍa do motor),Retrovisores extemos
com comando intemo mecânico, Revestimento extemo nas colunas B e
C das portas,Revestimento interno das soleiras nas portas dianteiras
Revestimento intemo em todas as colunas, Rodas de aço estampado
5.5 x 14" com calotas integrais + Pneus "verde" com baixa resistência
a rolagem 175165 R14, Tampa traseira do porta malas em vidro
estÍutural de alta resistência na cor preta,Tomada 12V, Vidros elétricos
dianteiros (one touch e anti esmagamento) e tmvas eletricas nas 4
portas, Volante com regulagem de altura, Válvula antirrefluxo de
combustivel.
3.1 Na proposta apresentada deverá conter a marca e fabricante dos produtos fomecidos;
3.2. De acordo com o modelo de proposta de preços, as licitantes deverão encamiúar suas propostas
seguindo os itens estabelecidos neste termo de referência;
3.4. Para que o item seja aceito, deverá ter valores iguais ou inferiores aos de referência;
3.5. O licitante deverá encamiúar sua proposta de acordo com as exigências do Edital e Termo de
referência, sob pena de desclassificação da proposta;
3.6. A cotação deverá ser por item, prevalecendo, portânto, o menor preço na fase de rodada de lances.

4

DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJf,TO

4.1. O objeto desta licitação será fomecido de acordo com as necessidades da contratante e somente
mediante a apresentação de autorização, devidamente preenchida e expedida pela autoridade
competente ou responsável por ele designado.
4.1.1 O objeto destâ licitação será entregue na sede da Prefeitura Municipal de Sucupira do
Riachão-MA sem ônus pâra contrâtânte,
4.2 O objeto deverá ser entregue no momento da apresentação da ordem de autorização, emitida pelo
setor competente da secretaria responsável pela aquisição dos materiais em até 30 (trinta) dias
mento,
corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho e respectiva Autorização de Fo
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4.3 Serão rejeitados os produtos em desacordo com as determinações do Edital e seus anexos, ficando os
mesmos sujeitos ao controle pelo Gestor,/Fiscal do contrato;
4.4. O prazo a que se refere o subitem 5.1 do objeto poderá ser prorrogado a criterio da Administração
Pública, considerando para tanto as hipóteses seguintes:
I. Ato motivado pela Administração que impeça a entrega dos materiais;
II. Caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado, que teúa, a critério da Administração,
correlação com atraso;
III. Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de esgotar o prazo
inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta;
4.5. O Setor competente, desigaado para o acompanhamento do objeto, fará o recebimento limitando-se a
verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e no
verso da Nota a data da entrega e, se fot o caso, as irregularidades observadas;
4.6 O objeto desta licitação poderá ser recebido provisoriamente, para verificação da conformidade do
objeto com as condições, especificações e exigências do edital.
4.7. Caso insatisfatório as verificações, será lavrado termo de recusa dos materiais, no qual se consignará
as desconformidades verificadas, devendo ser substituído, no prÍrzo máximo a ser determinado
pelo setor competente, contados da comunicação formal da Administração do Setor;
4.8 Caso a correção não ocorra no pnrzo acima determinado, ou caso o novo produto tambem seja
rejeitado, estará à Empresa vencedora incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de
penalidades;
4.9. Os custos de substituição dos produtos rejeitados correrão exclusivamente a expensas da Empresa
vencedora;
4. l0 Dias de entrega: conforme autorização da Administração e conforme solicitações;
4.11. Os materiais a serem entregues deverão ser genuínos. Não serão aceitos, em hipótese alguma,
produto de qualidade inferior;
4.12. Por ocasião da entrega, o fomecedor deverá colher comprovante de entrega, contendo data, o nome,
o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição
de fomecimento;
4.13. Qualquer alteração nos produtos observada durante o recebimento ou a posteriori, que, venham a
desclassificáJo para o uso, será objeto de tÍoca, sem ônus para Prefeitura do Município de
Sucupira do fuachão-MA.
4.12. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
4.12.1. Quanto à especificação, rejeití-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contÍatação, sem prejuizo das penalidades cabiveis;
4.12.2. Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no przlzo máximo de ate 20 (vinte) dias corridos, contados da notificação por
escrito, mantidos o pÍeço inicialmente contratado;
4.12.3. O fornecimento do objeto poderá se iniciar no mesmo dia da assinatura do contrato, mediante
Ordem de Fomecimento e respectiva Nota de Empenho, firmados pela Autoridade responsável.

5

DOPAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de Sucupira do Riachão-MA, ate 30
ao do
dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5o (quinto) dia do mês subse
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fomecimento, acompaúado da nota fiscal/fatura, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro)
vias de igual valor, côpia do contrato, nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto
ao INSS, certidão negativa de debitos trabalhistas, FGTS, certidão conjunta de debitos fiscais
junto à união, certidão negativa de debitos junto a SEFAZ, certidão negativa de débitos
municipais, autorização de fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em
conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alinea "a" daLei 8.666193;
5.1.2 A nota fiscal referida acima deve apresentaÍ discriminadamente os produtos/serviços fomecidos a
que se referir;
As
notas fiscais/faturas que apÍesentaÍem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste
5.1.3
caso o vencimento dar-se-á no pr.Lzo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte
da Administração;
5.1.4 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatrários enquanto pendente de liquidação ou qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto;

6

DAFISCALIZAçAO

6.1 Será designado pela Administração

o

do contÍato que será responsável

pelo
acompaúamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fomecimento do Objeto, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados;
6.2 As decisões e providências que ulúapassarem a competência do Fiscal do contrato deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
6.3. Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de fabricação, quantidades recebidas e qualidade
os produtos fornecidos, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contÍato e terá
um pÍazo máximo de xé20 (vinte) dias corridos para fomecimento dos novos produtos.

7
7.

Gestor/Fiscal

DO CONTRATO

I

8

Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei 8.666193, será formalizado Contmto que contará,
necessariamente, com as condições especificadas no Edital ou sua substituição por instrumentos
similares, conforma faculta o Art. 62 da Lei n' 8.666/93.

DARESCISÃONOTENUOCONTRATUAL

8.1

A

9

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEI}If,NTO

inexecução total ou parcial do contrato podeú ensejar, alem das penalidades especificas, a sua
rescisão com as consequências contratuais e legais,
8.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.6ó6193, com
redaçáo atualizada pela Lei 8.883/94;
8.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei
8.666193).

9.I A

recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retiÍar a nota de empenho, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caractenzz o descumprimento total da obrigação assumida,
suj eitando-a as penal idades legal estabelecidas.
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9.2 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura
Municipal de Sucupira do Riachão -MA poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:
9 2 I Advertência.
9.2.2 M\lta de 0,3oÁ (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo
com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10%o (dez por cento) sobre o valor
total da nota de empeúo, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos uma vez
comunicada ofi cialmente.
9.2.3 Multa de 10Vo (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total
ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da
comunicação oficial.
9.2.4 Suspensão temponiria de participar em licitação e impedimento de contÍatar com a Administração
Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
9.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contrâtar com a Administração Pública Municipal
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a licitante ressarcir a Prefeitura Municipal de Sucupira do fuachão -À4r{pelos prejuízos resultantes
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
9.2.6 As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MAou cobradas diretamente da empresa, amigável
ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste
tópico.
9.2.7 A aplicaçáo das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte
do adjudicatário, na forma da Lei.

10

DA ESTIMATTVA DE PREÇO

10.1 Orçamento Sigiloso.
10.2 O preço e as especificações técnicas dos materiais apresentados no presente Termo de Referência foram
extraidos de cotações de preços realizadas junto a fomecedores, razão pela qual não serão realizadas alterações nas
especificações dos produtos, nem tarnpouco será adquirido quaisquer materiais que apresenlem preço superior ao
fixado no Termo de Referênci4 salvo nos casos autorizados pelo ordenador de despes4 quando,
comprovadamente, os preços estimados estiverern abaixo dos praticados no mercado.
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EDITAT DE PREGÃO N9 017 / 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 405.395 12022
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

oBfEro:

C0NTRATAçÃO DE EMPRESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCULO O KM, OBJETMNDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO

- II

MODETO DE PROPOSTA COMERCIAT
(uso obrigatório por todas as licitantes)
(papel timbrado da licitante)

estabelecida na fendereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
houver), inscrita no CNPf sob nq
, neste ato representada por .............. cargo, RG..................,
CPF.................., [endereço). vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico
ns 077/2022 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO O KM, OBIETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município, conforme segue:

A

empresa

Item

Especificação

Marca

Unidade

Quantidade

Valor Unitário
R$

1

Informar Valor total

xx

Xx

xx

xx

R$

R$...

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias
dC PREGÃO ELETRÔNICO.

corridos, contados da data da abertura da sessão pública

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

de2O22
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
[Nome Legível/Cargo)
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EDITAL DE PRE GÃO N9 071/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 405,395 /2022
MODALIDADE: PREGÃO EI,ETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
REGIME: EMPREITADA POR PREçO GLOBAL

OBIETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARÁ ÂQUISIçÃO OT VSÍCUTO O KM,

OBJETIVANDO
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPÂL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO.III
MODELO DE DECLIIRÂçÃO UNIFICADA
(Papel timbrado da licitante)
Á pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MÀ Estádo do Maranhão
PREGÂO ELETRÔNICO N9

011/2022

seu representante legal infra-assinado, que:

[

) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que

se

enquadra na situaÉo de microempresa, empresr
Lei

de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nq 123/06, alterada pela
Complementar

É

147

/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento

desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7q da Constituição Federal, nào empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabâlho, sâlvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o
inciso V do arl 27 daLei ne 8.666/93, acrescida pela Lei nq 9.854/99.
2J

Declaramos, para os fins que até a presente datâ inexistem íatos supervenientes impeditivos para habilitação
no presente processo licitatório, estando ciente da 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 com o poder público.

4)

Declaramog para os deüdos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso IIl, do artigo 9'da Lei n'
8.666, de 21 de junho de 1993.

5)

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

6l

Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,
instauradosporesteMunicípio,queo(a)responsávellegaldaempresaéo(a)Sr.(a)................................. Portador(a)
do RG sob no
e CPF ne
cuja função/cargo
(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.
e
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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 enderep:

E-mail:
Telefone: Q

B)

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 constituímososenhor(a)........................ portador[a) do CPF/MF sobn.e............
para ser o(al responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão
Eletrônico n.q Ne O|U2O22 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/Cargo)
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EDITAL DE PREGAO N9 OlI/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 405,395 /2022
MODALIDADE: PREGÃO EIETRÔUICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
EMPRESA pAnA aQUrsçÃO Oe VEíCUIO O KM, OBfETTVANDO
ATENDER As NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIpAL DE AssrstÊtrlcre soctel

oBfETO: COUTRATeçÃO DE

ANEXO

- IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

01- DAS PARTES
I.1-MUNICÍPIO DE SUCUPIRÂ DO RIACHÃO, ESTADO DO MÁRANHÂO, pessoa jurídica de direiro público, inscrira
no CNPf sob o ne 14.696.464 /OOOI-99, com sede na Rua São losé, na477, Centro, CEP: 65.668-000 Sucupira do Riachão/MÀ neste ato representâda pela Secretária Municipal de
loooooooooooooo ( o Sr. ......,, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG sob o ne ......
SSP/....., inscrito no CPF sob o n....., residente e domiciliado nestâ Cidade, doravante denominado,
simplesmente, CONTRATANTE;

,urídica de direito privado, inscrita no CNPI ne ...., representada pelo senhoÍ (a)portador (a)
do R. G. N" .-... SsP/....,,residente e domiciliado (a) na Rua ...., ne .., Cidade de ..... - ...., doravante

1.2-.........., pessoa

denominada simplesmente CONTRATADA.

O2- DO SUPORTE LEGAL

2.1- Este Contrato sê fundamentâ nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal ns

1O.52O/02

subsidiariamentê pelo Decreto ns 012/ZO2O,de20 de Novembro de 2020, subsidiariamente com a Lei
Federal nq. a.666/94 e ainda Lei complementar É 123 /2006 e Licitâção PR"EGÃO ELETRONICO Ne
O** /ZOZ2, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de EMPREITADÂ POR PREçO UNITÁRIOProcesso Administrativo na ***** 12022 e convenções estabelecidas neste lnstrumento, bem como nas
normas inerentes à matéria e ainda no dito certáme.
03- DO OBIE-rO

DO PRESENTE CONTRÁTO Contratâção de empresa para fornecimento de
*d(*r!**+'*+*'**rt!{"i.t******+*, destinado as secretarias municipais de Sucupira do Riachão- MÁ., em
conformidade com Anexo [ (Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.1-CONSTITUI OBJETO

3.2- Para a execução do ob.ieto deste Contrato, deverá a CONTRATADÂ obedecer às instruções e orientações do setor
da Secretaria Municipal de ***********:*r para o fiel cumprimento ora contratados.

04. DO REGIME DE EXECUçÃO
4.1- 0s fornecimentos seráo feitos em conformidade com os termos da Licitação, Pregáo EletÍônico no ***/2O22, do
tipo MENOR PREçO POR ITEM, de execução indireta sob o regime de EMPREITADA POR PREçO UNmÁRtO,
nos termos estatuídos pelo ArL 06, Inciso VIfl, alínea "a" da Lei na 8.666/93.
05- DO FATO GENADOR CONTRÁTUÂL
5.1- O presente lnstrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pela
Secretiária Municipal, concernente à Licitação instaurada na modalidade PÍegão Eletrônico no *** /2022-
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Processo Administrativo ne *****'** /ZOZZ e de conformidade com os ditames da Lei ne 8.666/93 e
alterações posteriores,
06- DO VALOR
6.1-0 VALOR GLOBAL, para o Fornecimento dos obietos, para Secretaria Municipal de !t)t*********ir*, objeto deste
Contrato no valor Ae R$ .--(---*J.

07- DoTAçÂo oRçAMENTARIA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamenlária:
16.01 - FUNDo MUNIctpAL DE ÂssIsrÊncH socnq
08.122.0002.1106.0000 - AeuIsIçÃo DE MovEls E EeuIpAMENTos;
4.4.91.52.0O Equipamentos e Material Permanente.

08- PRAZO:
8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato seú de até §./§./2O2rç 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 datã da emissão da respectiva Ordem de Fornecimentos;

8.3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação manuda às demais
Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilÍbrio econômico-financeiro, desde que ocoram
alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as
condições de execução do contrato;

c) lnterrupção de

execução do contrato ou diminuição do ritmo do Fabalho por ordem e no interesse da
Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente preüstas no contrato, nos limites permiüdos pela Lei;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência;

0

Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos preústos de que
resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO
9,1- Os pagamentos serão efetuados através de transferência eletrônica diretamente na conta corrente do
CONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pagamentos serão realizados conforme a execução dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias contados
da data de emissão da notâ fiscal (DANFE), condicionados a Ordem de Fornecimento deüdamente

atestados pelo setor competente,
10" DO R.EÂJUSTAMENTO
10.1- Os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de
acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos
estipulados neste contrato;
1O.2- No caso de prorrogaçâo do Contrato, só poderá haver reaiuste, se existir acordo entre as partes, nunca
contrariando, qualquer que for algum índice oncial estabelecido pelo Governo Federal.

Página 33

P.efeituro

'-

MuniciPoi de

strondo

Poro

o povo

ÍrÍ

11. DÁS PENALIDADES
11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às seguintes
penalidadet a critério do CONTRÁTANTE, garantida a prévia defesa:
11.1.1- Advertência;
11.1.2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporária de participaÉo em Licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo
prazo de 08 (olto) meses;
11.1.4- Dêclaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos
determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação pêrante a CONTRATANTE.
12- MIJLTÁS
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, deüdamente comprovado, ou ainda situações que o
CONTRÂTANTE caberia obviar, a CONTRÁTADA incorrerá nas seguintes multas:
(a)Por dia que exceder o prazo de êntrega do material, 0,01o/o (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do
contrato;

b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do conts"ato:
b.1) - Se a entrega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;
b.2) - Se Não efetuar a entrega do obieto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções

e

especificaçôes;

12,2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
12.1.3- A CONTRATA"DA teÉ o limite de 03 (trêsl dias úteis, contados da data da publicação da penalidade no órgão
oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;
12.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas
condições do ArL 109, Inciso I, alínea "fl da Lei ne 8.666/93.
13- DA RESCISÃO
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do ArL 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 partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que

haja
para
conveniência
o CONTRATANfi;
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Admínistração, nos casos enumerados nos lncisos I a XII
e XVII do ArL 78 da Lei na

8.666/93;

c) Judicial - nos termos da LegislaÉo Processual.

14. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as deüdas jusüncativas, nos termos do Artigo 65 da Lei 8666/93 e
alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante adiüvo contratual e, em especial, nos casos
abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica aos seus obietivos;

b)

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

quantitâtiva de seu obieto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.'8.666/93;
4.1.2- A CONTRATADA fica obrigada a aceitár, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem os materiais, em até 257o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contxato;
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14.t.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposiçôes
legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão

a

reüsão destes para mais ou menos, conforme o caso;

14.1.4- Em havendo alteraçâo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADÀ a CONTRÂTANTE
deverá restabelecer, por aditamento, o equilÍbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo §

6' do Art. 65 da Lei Fêderal

nq

8.666/93;

14.1.5- 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 da Lei 8.666/93.

15. DAS OBRTGAÇÕES DA CONTRÁTADA

15.1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo obrigaçôes da
CONTRATADA:

a)
b)

Executar os serviços, objeto do presente Contrato, com absolutá diligencia e perfeição;

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensat no total ou em parte, o obieto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes
resultantes dos serviÇos, obieto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceirot 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 fornecÍmentos complementares ou extraordinários,
respeitados os limites da Legislação ügente, serâo objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão
formalizados através de um únÍco documento, quando do recebimento do obieto ora contratâdo;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da
execução deste Contrato;
15.4- A CONTRÁTADA responsabiliza-se pelo Íiel cumprimento das obrigações pertinêntes aos Fornecimentos objeto
deste Contrato;

15.5-

A

CONTRÂTÁDA fica ciente

e se

responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com

o Anexo, com

acompanhamento através dos seus Secretários que se encaregará de repassar as orientações parã a
realização do mesmo;
16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRÂTANTE
16.1- A CONTRÂTANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condiçóes estabelecidas neste Instrumento;
16.2-Fica a Secretaria de ********** da CONTRÁTANTE, responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste
Instrumento Contxatual;
16.3- Publicar o Extrato deste lnstrumento na forma da Lei;
16.4- Fornecer à CONTRÂTADA todas âs odentações e subsídios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto
deste Contrato;

16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados
andamento.
17- DA VINCUUTçÃO
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presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo ne ***** f2022
e seus anexos, bem como a propostá apresentada, vencedores do certame.

- Pregão Eletrônico

rí

ns O** /2O22,

18- DO DOMICÍLIO E FORO
18.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São foão dos Patos, Estado do Maranhão, para
dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que
sejam desde que não possam ser resolvidas amigavelmente.
19- DAASSINATURA
19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nas CIáusulas
deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal ne 8.666/93, atualizada pela Lei nq.
B.BB3/94, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 fduasj vias de igual
teor e forma, juntamente com 02 fduas) testemunhas.

Sucupira do Riachão - Ma,

x)o«xxxxxxxxxx xxxxxx xxrcoüxno(xxxxxxxx)ofi
CONTRATANTE
CPF na

.....

de2O22

de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA

(NoME)

Representante Legal
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