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EDITAL DE pREcÃo(EtETRONtco) N"Otz /2022pRocESSO ADMINISTRÁTM n"+tz.+oz lzozz
DATA DA REAuzaçÃoz zvlo7 lzoz2noRr(RIo nr truíclo nn oispure, a.'ogoot o.",

LOCAL: Prefeitura do Município de Sucupira do nircfrao _ fvfe
www. Ii ci tanet.com.br .,Acesso IdentiÍicado,,

o MUNIcÍPIo DE sucuPIRÁ Do RIACHÂ0, Estado do Maranhão, inscrito no cNpf sob n .a oL6t2.33B /000t-67' por intermédio do Excelentíssimo Prefeito Municipal, walterlins Rodrigues ae azeveoo, torna pública arealização de procedimento de ricitação, na modaliaaae pnscÃo rirT*õili,ã;"";;;"uno* 
"*uço 

ro*
- 

ITEM' para atender à Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão, objetivando a CoNTRÁTAçÃo DEEMPRESA PARA F0RNECIMENT0 DE I,T-ÓwTs E EL;TRoDoMÉsrlcosí osiiINIDà * ,,.n,,o*To,MUNICIPAIS DE sucuPIRA Do RIÂcHÃo - MA, PARA PARTIcIpAçao ricluslve íe urcnoeupneses,EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARÁDAS.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
28 de iulho deZ0ZZ às 09h00min

Local da Sessão pública: www licrtanet.com.br

o certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seusAnexos, da Lei ns 10.520, de 17 de .iulho de'20ó2, ao 0".."iã Federal ns to.oz+, de zlo- ãe."t"*o.o de 2019,da Lei complementar nq 123, d.e 14 de dezembrá a" ioôe,ãtt".uaa pela Lei complementar Federal n.s 147,de 14 de agosto de 2014 e legislação complementa. upti.ãJ'", ,o que couber, na Lei Federal n. s 8.666 dezTde junho de 1993.
É Pregoeiro, deste Município, José warlen Barbosa da Silva, designada pela portaria ne 703/2022 de06 de Junho de 2022, publicada nà Diário Oficial do, úrri"íp;o".

-1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, AçÃO E DA SESSÃO PÚBLICÂ

7.1 o recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, seráexclusivamente por meio eletrônico, no endereço wr"rar.f i"ián"t.or.o.,

1^:*^q"" da sessão púbrica do pRtrcÃo ELETRôNICO ocorrerá 28 de iurho de 2022 às09hoomin, no site www.licitanetcom.br, nos termos das condições descritas nêste Editel.

t.z.

2 Do oBTETO

2.t Constitui objeto deste PREcÂo a GoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEMóVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPÂIS DESUCUPIRÁ DO RIACHÃO - MA, PÂRA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMP RESAS,EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da lnternet pelos endereços eletrônicos:www.licitanet.com.br e https://sucuoiradoriachao.ma e aindah ma br co m zul
gov.br/t ransparencia,/
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2.5

2.4

2.6

2'3 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEX0 I do editar, facultando-se aolicitante a participação em quantos rotes forem de seu interesse.

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

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao setor deLicitações ou pelo e-mail cplomsr@gmail.com

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

3 DO CRJTÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

3.2

3.1

4

o critério de julgamento será o de MENOR PREÇO PoR ITEM observada às especificações récnicasconstantes do Anexo I e demais condições definiáas neste Editar.

Será utilizado o modo de disputa "ABERTO"
sucessivos, com prorrogações.

, em que os licitantes apresentarão lances públicos e

DA IMPUGNAÇÂO AO EDITATEDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.7

4.2

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

4'L'7 As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a Pregoeiro e protocolizadas em dias úteis,das 08h00 às 16h00, na Rua são fosé, 479,\etorde Protocolo, centro, sucupira do Riachão.MA,ouencaminhadasatravésdee-mailnoendereçoeletrônico:@.

4't'2 caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seusanexos, decidir sobre a impugnação no p.àro de até ôz 1aoirl dias úteis contados da datade recebimento da impugnação.

4'1'3 A Pregoeiro deverá decidir sobre a impugnaçâo antes da abertura do certame.

4'7'4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar aformulação das propostas, serádeiignada nova data para a realização deste pREGÃo.

os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados aoPregoeiro, até o3 [Eês) dias úteis anteriores à daà deJgnada para abertura da sessão pública,exclusivamente por meio eletrônico via internef endereçados exclusivamente ao e-mail:cplpmsr@gmail.com.

4'2'L o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contadoda data de recebimento do pedido, e poderá requisitar sub!ídios formais aos responsáveispela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos nâo suspendem os prazos previstos no certame.
4.3
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4.3.7

4.3.2

5 DASCONDI

5.1

5.2

5.3

5.4

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivadapelo pregoeiro, nos autos do processo dà Iicitação.
As respostas aos pedidos de escrarecimentos sárão divurgadas pero sistema e vincularão osparticipantes e a administração.

çÔES PÂRA PARTrcrPAç"{O NO PREGÃO

Poderão participar dêste pregâo os interessados que m item no ramo pertinente ao obieto
desta licitação' que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçâo,
constantes deste Editar e seus Anexos; EX.LUSIVAMENTE as empresas definidas como
Microempresas [ME), Empresas de pequeno porte [Epp) e equiparadas, de acordo com a Lei
complementar ne 123 de 14 de dezembro de 2006 e Lei comprementar pc \47 de 07 de agosto
de 2074;

A participação nesta ricitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condiçôes
estabelecidas no presente Editar, bem como, a observância dos reguramentos, normas
adminisÚativâs e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas
condições ensejará no sumário IMpEDIMENTO da proponente, no referido certame;
Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou
reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de eraborar suas propostas, as Iicitantes deverão ler
atentamente o EdÍtal e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do
ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIAJ;

como requisito para participação no pREGÃo ELETRôNlco o Licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema Eretrônico, que cumpre prenamente os requisitos de habiritação e que
sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatórÍo,
bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I ITERMO DE REFERÊNCIA);

5'5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nq :1O.S2O/02 e8.666/93;
5'6 Poderão participar deste pREGÃo ELETRôNICO: Somente poderão participar deste pREGÃo
ELETRÔNICO, via internet, os interessados cuio obietivo social seja pertinente ao obieto do certame,
que atendam a todas as exigências deste Editar e da regisraçâo a ere correrata, inclusive quanto à
documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://ricitanelcom.brl:
46'1 A participação no pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoar e
intransferível do ricitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio da Plataforma EIetrônica, observada data e horário limite estabelecidos"
a) o custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de pregão Eletrônico, a título de
remuneração pera utilizaçâo dos recursos da tecnorogia da informação ficará a cargo do licitante, que
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poderá escolher entre os planos de Adesão abaixo
a.l- Para todas as empresas.

b) o referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5s da Lei no L0.520/02.

5'6'1 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Editãl e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legisração mencionada em seu preâmburo;
5'6'2 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Sucupira do Riachão, em nenhuma
hipótese responsável pelos mesmos' o licitante também é o único responsável pelas transações que
forem efetuadas em seu 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 sessâo pública via interne!
5'6'4 o credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal eintransferíveI,paraacessoaoSistemaEletrônico,nosite:@
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 poderâo participar deste PREGÃO ETETRôNIC0, as empresas enquadradas nos casos
a seguir:

5'7 '1 consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçãor; empresas que estiverem
em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, concurso de credores,
dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de empresas em recuperação judicial,

ctrc! o pô\ro sr
201.'

1 NE - Justificativa para Vedação de consórcio: considerando que é ato discricionário da Administração diante da araaliação de conveniência eoportunidade no caso concreto; e considerando qr" 
"x"t", no meicadà Jir;;;;;;pr"sas com potenciaitécnico, prorÍssionar e operacionar suÍicientepara atender satisÍatoriamente às exigências previstas nãste eoitar, ãnteno;;;ô; ãconveniente a vedaçáo de participaçào de empresas em "consórcio,no Pregão em tela.

30 dias (MENSAT) 180 dias 365 diasR$ 134 R$ 0 R$ 305,00 R$ 440'r00
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desde que amparadas com certidão emitida pera instância judicial competente, que certifique que a
interessada eski apta econômica e Íinanceiramente a partÍcipar de procedimento licitatório nos
termos da Lei ns. g666/1993. 

[TCU, Ac. B.ZtL/Z0It_2q Câmara, Dou de O4/70/ZOLI);
5 7 '2 Empresa decrarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração púbrica;
5'7'3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com este
Município;

5'7"4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com
suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração pública Direta ou Indireta, na esfera
Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficiar, pelo órgão
que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. para verificação das
condições definidas nesta arínea, a comissão do pregão, promoverá a consurta eretrônica junto ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas_CEIS;

5'7'5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão _MA;

5'8 A participação na sessão púbüca da interret dar-se-á pera utitização da senha privativa
do licitante.

5'8'1 0s documentos necessários à partícipação na presente ricitãção, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverâo 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 iuramentado neste país;
5'8 3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, firmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Editar;
5'B'4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
dos itens constantes da proposta de preços;

5'8'5 os licitantes devem estar cientes das condições para particÍpação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
5'8'6 o contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5'B'7 os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei complementar na
723/2006 deverão atender às regras de identiÍicação, atos e ma[ifestação de interesse, bem como aos
demais avisos emitidos pero pregoeiro ou pelo sistema eretrônico, nos momentos e tempos adequados;

Página 6



@ffi /&
\f,,rz

6 DA APRESENTÂ PROPOSTA E DOS DçÂo DA OCUMENTOS DE HABIlmnçÃo
6.7 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema

concomitântemente com os documentos de HABILITAÇÂO exigidos no edital,proposta com a .,DESCRIÇÂo 
DETALHADA DO OBJETO 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 NÂo DEVEM coNTER NENHUMA IDENTIFICAçÃ. DA
EMPRESA PRoPoNENTE' visando atender o princípio da impessoalidade e preservar o sig o das propostas.\7 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 licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de
discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no poRTAL e as especificaçôes
constantes do ANEXO I (TERMO 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 destâ licitação;

\/ ,66 
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
habilitaçâo' ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabarhista, nos termos do arL 43, s 1e da
LC ne 123, de 2O06;

6'8 Até a abertura da sessão pública, os Iicitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6'9 Não será estaberecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas' o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta;

6'10os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances;

6 11o Licitante será inteiramente responsáver por todas as transações assumidas em seu nome no

Pâg1ta7
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úsuca, classlrrclçÂo DAs pRoposrAs E FoRMULAçÂ0 DE

7 'l No dia 28 de iutho de 2o22 às o9ho0min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet seráaberta por comando do Pregoeiro, com a divulgaçá'àã, p.oport , 
"letrônicas 

recebidas e inicio da etapa de

7 '2 o pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertadavque se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃo DETALHADA Do oBlETo- do sistema, confrontando suas
características com as exigências do Editar e seus anexos (podendo, ainda, ser anarisado pelo órgão
requerente), DESCTÁSSIFICANDO, motivadamente, aqueras que não estejam em conformidade, que forem
omtssas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7 '3 constatada a existência de proposta incompatível com o obieto licitado ou manil.estadamente
inexequÍvel, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e ent:io DESCLASSIFICARÁ;
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 rejeitada na fase de aceitabiridade;
7 '5 As licitantes deverão mânter 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 sitê
ttps://licitanet.com.br/. conforme Edital;

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos

e as regras estabelecidas no Edital;
, observando o horário fixado para abertura da sessão

7'8 o Iicitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentualde 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 estiâ definido no Termo de
Referência;

7'10 Será adotado para o envio de Iances no pregão eretrônico o modo de disputa .ABERTS,, 
em que os

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
7'71 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de
duração da sessão pública;

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e

7 DA ABERTURA DA SESSÃO P
LANCES

7 .72
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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.
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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 haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 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$), com VAL0RES uNITÁRIos E T0TAIS
com no máximo 02 fduas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEX0 I - TERM0 DE

r- RrreRÊlcla' caso seia encerrada a fase de Iances e a licitante 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 licÍtante permaneça inerte;
7'16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevarecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;

7.17 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 Iicitantes, 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;

719 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema
1-zletrônico, ou seia, antes do encerramento do item;

7 20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etâpa competitiva do pregão Eletrônico, o
Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para â recepção dos lances;
7'21 o pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados;

7 '22 Quando a desconexão do sistema eretrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos' a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site
https://licitaneLcom.br/;

7'23 lncumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema Eretrônico durante a sessão pública do
Pregão EIetrônico, 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 implicani exclusão da ticitante na etapa de lances e na manutenção

Página 9

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários;
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do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
7'25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃo exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte ou equiparadag uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, onde:

7'26'1 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 na 123,
de 2006 e suas alterações;

7 '26'2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microemprems

\r e empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 5% (cinco por cento] superiores a proposta melhor
classificada, depois de encerrada a etapa de lances;

7 26 3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate' obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco] minutos
controlados pelo sistem4 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 5%o (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido 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 idenüfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

'-' 26'6 Na hipótese de não-contratação 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 oferta nâo tiver sido apresentada 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 Produzid,os ou prestados por empresas brasileiras;
7 '28'3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País (art 3e, § 24, incisos II, III e IV da Lei n e 8666/93);
7'28'4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiôncia ou para reabilitado da Previdência social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação;

Página 1O
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B DAACEITABILIDADE DAPROPOSTA VENCEDORA

B 1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro Iugar
quanto à adequação ao obieto 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. 7s e no § 9e do arL 26, do
Decreto lo 024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o
disposto no Capítulo X do Decreto 70.024/2019;
8'2 Será descrassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço finar superior ao preço
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
B'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 Iimites mínimo s, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcelavu à totalidade da remuneração.

B4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provÍrs ou os indícios que fundamentam a suspeita;8'5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento dâs 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 digital complementar, por meio de
funcionalidade disponíver no sistema, no prazo de 02 (duas] horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8'6 1 o prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita 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 pêÚinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,

\

7'28 5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.

7'2a 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 seia obtida merhor
proposta' vedada a negociação em condições dife.entes das previstas neste Edital. o pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último rance ofertado
após a negociaçâo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comprementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá apresentados.
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ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem preiuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;

8 6 3 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

B-6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat', a nova data e horário para
a sua continuidade;

8'6.5 o Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantaioso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital;

v 8 6.6 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, podeÉ
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 proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate Íicto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne 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 habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9 DA HABILMACÃO

9.1 Como condição prévia ao exame da documentaçâo de habilitação do licitante detentor da proposta

--classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
parücipação, 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 licitante e também de seu sócio
maforitírio, por força do artigo 12 da Lei n" 9.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostâs 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 majoritario;
9'1'3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9'1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societârios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros;

Página 12

\.



SUCL.,PIRADOAdrrrlrrlst o frorct o po\ro §-99

9 1'5 constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação;

9'1'6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo 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 já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inab itação;
9'1'B Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação

.- dos documentos originais nâo'digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
9'1 9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNpf/CpF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos;

9'1'10 se o licitantê for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matria 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 licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes à certidão Coniunta de Débitos Relativos a Tributos FederaÍs 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 centralização.

10 DA HABILITAçÃO

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 sançâo que impeça a
participação no certame ou a futura contratação;

70.2 A documentação relativa à HABILITAçÃO JURÍDICA consistirá em:

10.2.1 No caso de empresário individual: inscricão no Registro Público de Empresas Mercantis. 2
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 luntaComercial da respectiva sede.

\
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10'23 Em se tratando de Micr_oempreendedor Individuar. - _MEI: certificado da condição deMicroemnreendedor rndividuar - ccMEr. ,, iá.,ni'a" n*orrraã cãsüi!?ãf 00e, cujaaceitação Íicará condicionada ã- uJn.rçào da autenticidade no sítiowww.portaldoempreendedor.gov.b r;

A dOCUMENtAçãO TEIAtiVA à QUALIFICAçÃO ECONÔMICO-FINANCEIRÁ CONSiStirá EM:
10.3

10.4

10.3.1
exped ida pelo distribuidor da sede da pessoa iurídica, referente à matriz e, quando for o caso,igualmente da filiaI licitante, em data nâo anterior a 60 (sessenta) dias da abertura dâ sessãopública deste pregão.

L0.4.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a

10'3'2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis eapresenrados na forma da lei,.registrado na runta comercial d; Àr"d;;;;;;plnrado da[DHP) do profissional responsávJ té.ni.o, ;;;;;;stejam registrados os valores do ativocirculante (AC) e do passivo circulante [pcJ, indiãos pera ricúnte, u"auao"', .ri"titriçaopor barancetes ou balanç-os-provisórios, poáenao sei atuatizaaos por índices oficiais quandoencerrados a mais de 03 (três) meses da àata de apÀsentação da proposta.

A documentação relativa à REGULARIDADE FISCÁL E TRABÁLHISTA consistirá em:

10 41 Prova de inscrição no cadastro Nacional de pessoa luÍdica - cNpI através do comprovanrede inscrição e de sitrrção .ud"rt JJ Eãiiiãããffiadro de sócios e administradores, emiridopela secreraria da Receira Federar'do Minisré;; l;;conomia, comprovando possuir siruaçãocadastral ativa para com a Fazenda pea"rrt, aturiúraa ité 60 isessenta) dias.

10.4.2Provadein"..''.onorelativaaodomicílio

ffi:rtra.a 
proponente, pertinente ;;;", ;il; ,tirid"ãã "Iã patívei cÀ o ob;eto

apresentação de Certidão
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

expedida

10.4.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a ]ustiça do Trabalho, mediante aapresentação de
nos termos da Lei ns72.440, de 07 de lulho de 201 7;

10 4 4 Prova.de regularidade para com a EazeEdaJstadual do domicflio ou sede do Iicitante, relativaaos tributos relacionados com o oUjuto ti.it"aol-- 
'

10'4'5 Prova de. regularidade para com a Fazenda Municipal. relativa aos tributos relacionados como obieto licitado;

to n'u 
ff**t,oo 

de Regularidade de situação para com o @iss

Em se 
_tratando de microempres?, 

:Tp..":, de pequeno porte, havendo algumarestrição na comprovação da regularidade fir."r u t.áruit iir, desde que atendidosos demais requisitos do Edital, 
_a1s) 

empresalsl ne-ã conaiçao seráfãoJdeclarada[s) habilitada(s) sob cond.içãode regularÍruçáo a"ãã.ur"ntação no prazode 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por icr"j p;";;ã;;;;i oo rnor"n,o 
", or.

70.4.7.1
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10.5

10.6

L0.7

10.8

10.9

10.10

10.11

LO.tz

for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, parapagamento ou parcelamento do débito e paia emissão a" 
"uentulis ...tiao"snegativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

t0'4'7 '1'1 A não regurarização da documentação no prazo estipurado impricará adecadêncÍa do direito à contrataçào, sem preluízo àá." 
""rç0"" 

."Uiu"i".10'4'8 Alvará de funcionamento emitido pelo poder erntico uunicipal do licitante, dentro do prazode validade;

A documentação relativa à DOCUMffVfeçÃO IÉCI{ICA consistirá em:

10'5'1 Atestado de capacidade Técnica que a licitante já forneceu produtos compatíveis com o objetoda licitação;

Deverá apresentar ainda as DECUIRAçÃO UNIFICADA:

L0.6.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO II!
os documentos de que tratam os subitens anteriores serão anarisados pero pregoeiro e sua Equipe deApoio quanto a sua conformidade com o solicitado nu"t" Éait t.

No julgamento da habilitação, a Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substânciadas propostas, dos documentos e suã validàde lurídica, meàiante despacho fundamentado, registradoem ata e acessível a todos, atribuindolhes valiáade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

[.,H:,:*"0''"nto 
das exigências constantes do item 10 deste Edital implicará a inabiliração do

o licitante provisoriamente ,:T:"d?r em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficaÉotrigado a comprovar os requisitos de habiritação 
"u.uiriúr"nte, isto é, somando as exigências doitem em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena deinabilitâção, além da apticação das sanções cabíveis

Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s]item(nsJ de menor(esl varorfes) cuia retirada(i) s";aJm1.uÀ.i"níe(í p;;, ;;;,iliãããà ri.ioot"nos remanescentes.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declaradovencedor.

IT APRESENTAçÂ O DA PROPOSTA DE
COMPLEMENTARES DE HABILITAçÂO

PREçOS AJUSTADA E ENVrO DOS DOCUMENTOS

71.2

Página 15
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1!:1 Encerrada a etapa de lances, a Pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, itema item ou um item por ricitante, para que este anexe no sistema a pRoposrA DE pREços ÁlusrADA,em conformidade com o último lance ofertado, devendo o ricitante anexar o documento.Havendo a necessidade de envio de documentos ae rrauilitaçao complementares, necessários àconfirmação daqueres exigidos 
.neste. 

Edital e já apresentados, o ricitante será convocado aencaminhá-ros, em formato digitar, via sistema, no írazà de ô2 Gluas)horas, sob pena de inatrilitação
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11.3

17.4

O licitante deverá anexar a propostâ de preços Aiustâda, num prazo dê até O2 (duas) horas decontados da convocação.

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta aiustada por meio do e-mail:cplpmsr(agmail'com. Após o envio do e-mail, o responsável felo envio deverá entrar em contato coma Pregoeiro para confirmar o recebimento do á-mair " ào ."u conteúdo. e Rregoeirá nao seresponsabilizará por e-mails que, por quarquer motivo, não forem recebidos em virtua"'àà piout"mr.no servidor ou navegador, tânto do Município de sucupira do Riachão - MA quanto ao 
".i"!o..1l'4't A.fim de aplicar o princípÍo da isonomia entre as lÍcitantes, após transcorrido o prazo de 02(duasJ horas, não serão considerados, para fins de análise, soü quarqu.. at"gaça{ o ..,rio a,Proposta de preço, sendo rearizado, peia pregoeiro, o registro dâ nãô aceitaiaá aa proposta.

17'4'l'l Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar,dentro do prazo estipulado, via chat ou e_mail, prorrogação do mesmo.

11.4.2 É facultado a pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação,promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

processo dêsde a realização da sessão pública.

a

77'4'3 se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a proposta de preços
atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, , l."go"i.à DE'siLASSIFICARÁ eexaminará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, naãrdem de classificação, até aapuração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.5 A propostâ deverá conter:

11'5'1 Proposta de preços, conforme modelo constânte do Ánexo II do presente Edital,vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de ãesclassificação
da proposta;

It 5'2 Preços unitários e totâis, em moeda corrente nacionar, em algarismo e por extenso, seminclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionáiia;

11.5.3 Indicação/especificaçãoprodutosemarca;

11'5'4 A apresenteção 
- 
dâ 

-_proposta impricerá na plena aceitação das condiçõesestabelecidas neste edÍtal e seus aneios.

11'5 5 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da dataestipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no arl 69, § 2acombinado com o artigo 66, s 4a;

11'5'6 0 preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacionar [RearJ, com até duas
casas decimais (0,00),

atender todas
Iassificacão-.T\

v
17.5.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve

as especificações técnicas obrigatórias do Edltel e Anexos sob pena de desc
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11.6

11.5.8 A Pregoeiro reserva o direito de realizar d igências para instrução do processo sobreinformações que não estejam claras, bem.o-ãd" sollcitar documento. .á*pt.i"rrt .""que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

11 5'9 A propostâ apresentada,terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado
no dia de sua apresentação.

A Prefgi^t11a Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposrapor até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a soticitação quanto ã u."ituçaã r"iáo io..ri"ã"Jp". 
"*.ir",sendo facultado ao ricitante recusar ou aceitar o pádido; entretanto, no caso de concordância, aPROPOSTA não poderá ser modificada.

Ad7Íllniat o porcr o povo

ENTAçÃO ORIGINAL12 DOENCAMINHANDODADOCUM

72.7

12.2

12.3

13 DOSRECURSOS

13.1

13.z

13.3

73.4

A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encamÍnhadas em original oucópias autenticadas, iuntamente com a proposta final tamLém original, no prazo máximo de o3 (trêsldias úteis. contados da solicitação do pregoeiro no sistema elekãni.o, no?frinãffifr: Rua são
fosé, 479 - centro - sucupira do Riachão- ú4. Aos cuidados do Depa.t m"rtoã" Li.iúçà". á contratos
e o pregoeiro responsável: iosé Warlen Barbosa da Silva. o envelope contendo os dócumentos deveestar lacrado e informar o nome da empres:r ou empresário individuàr, número do cNp;, n,iÀ".o 

" 
unodo Pregão Eletrônico.

consideradas cumpridas todas as.exigências do editar quanto à apresentação da documentação dehabilitação e proposta finar pero liciánte classificado em primeiio lugar, o pregoeiro o decrararávencedor.

ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentâr suadocumentação de habilitação e, se necesúrio, observada a oráem crescente de preço, o', ,rto."" do.demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabitidade estabeleciào p"io inrtrurun,o
convocatório, ou poderá revogar a licitação.

Declarado o vencedor, a pregoeiro abrirá prazo, durante o quar, quarquer ricitante poderá de formamotivada, em campo próprio do sistema, mánifestar sua intenção de reiorrer.

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

uma vez aceita a intenção de recursoseÉ concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação dasrazões de recurso, ficando os demais ricitantes, desde rágo intimados paía, quei"nao, áp."*n,r.",n r.contrarrazões em igual prazo, que começará a contar d; término do prazrao a".o.au'rrt", senao-t6esassegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico viainternet

O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeiro terá até 5 (cincoJ dias para:
1,3.6
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13.6.2
13.6.3

DA REABERTURÁ DA SsssÂo púnrrcA

DA ADIUDICA çÃo E HoMoLocAçÃo

constatado o atendimento das exigências Íixadas neste Edital, o licitante classificado em primeirolugar será declarado vencedor.

15'1 1 se o .primeiro proponente classificado não atender as exigências de hablitação, seráexaminada a documentação do segundo proponente crassificad"o, na ordem JJ liisincaçao,e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências doedital, sendo o respectivo proponente aectaraào iencedor e a ere adjudicado o objeto dalicitação.

A homologação do resultado da Iicitação éde responsabilidade da autoridade competente e só poderáser realizada depois da adiudicação do obieto ao p.;p;;;u vencedor pela pregoeiro, ou, quandohouver recurso, pela própria autoridade competente. '

st ro rrdo J5 otro o po\ro

riga esta Administração à aquisição do

["ff:,:l,T;"toilidade 
ao recurso, quando interposto sem morivação ou fora do prazo

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

73.7

13.8

13.9

14

74.7

15

15.1

o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e consrâtadi 
il:qllr.ig"g" dos atos procedimentais, a autoridade comperenreadjudicará o objeto e homorogará o processo ricitatório para àeterminar a contratação.

Não havendo recurso, a Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará oprocedimento à autoridade superior para homologaçaoi- 
- -

A sessão pública poderá ser reaberta:

14'L'7 Nas hipóteses de provim.ento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realizaçãoda sessão púbrica precedent€ oy em qu" r",u 
"nuúa" 

a própria sessão púbtic4 situação emque serão repetidos os atos anulados à os qúe dele dependam.

14'7'2 Quando houver erro,a aceitação do preço melhor classificado ou quando o Iicitantedeclarado vencedor não assinar o.ont.àto,'nao a"iirar o instrumento equivarente ou nãocomprovar a regurarização fiscar e trabarhisra, nos termos do arL 43, § p aàrc ii-izz/zooo.Nessas hipóteses, serão 
. 
adotados or p.á.Ji."ntos imediatamente posteriores aoencerramento da etapa de lances.

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

t4'2'7 A convocação se dará por meio do sistema eretrônÍco (.thau ou e-mair, de acordo com a fasedo procedimento licitatório.

l4'z'2 A convocaç.ão feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendoresponsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15.2

75.2.7 A homologação do resultado desta licitação não ob
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objeto licitado

76.7

t6.2

16.3

os pagamentos serão efetuados em até 30 [trinta] dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de serviços (qúando houver), devidamente assinada pelo fiscal
designado pelo Município e acompanhada ainda das cND's Fcrs, TRABALHISTA e FEDERAi e após o
recebimento definitivo do ob.ieto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRATADA indicada pela mesma.

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, cERTIDÃo ES.TADUAt,
FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicataria e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o pioblema sela
def initivamente sanado.

17 DÁDOTAçÃOoRçAruENTríRrA E REAJUSTE DE PREçOS

17 .7 Durante a vigência do contrato, os valores não serão reaiustados

t7.2 So

II,
mente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos en
"d" da Lei 8.666193.

quadrados no disposto no Artigo65,

77.3

17.4

17.5

17.6

Não serão liberadas recomposições decorrentês de inflação, que não configurem álea econômica
extraordinária, tampouco fato previsÍvel.

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados iunto ao Setor de protocolo da
Prefeitura Municipal.

somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os
docrrmentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme dispósto no Artigo 65, II, ,.d,, da
LeiA.666/93.

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinafura, devolução do Termo assinado
fconforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

18 DAREVISÃODOSP REçoS

18.1

78.2

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

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

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

18.3

Página 19
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Não assinar o termo de contrato ou aceitár/retirar o instrumento equivarente, quandoco,nvocado dentro do prazo de validade da proiosta;
Não assinar a ata de registro de preços, quandá cabível;
Apresentar docume n tação falsa;
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
Ensejar o retardamento da execução dã obieto;
Não mantiver a proposta,.
Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo;

)flr

19 DAS PENALIDADES

comete infração administrativa, nos termos da Lei ne 10.520, de 2002, o licitante/adjudicaúrio que:

19.1.1

9/&

19.7

19.2

19.3

9.4

19.5

79.6

19.7

19.1.2
19.1.3
19.L4
19.1.5
79.1.6
79.7.7
19.1.8

considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração farsa quanto às condições departicipação, quanto ao enquadramento como ME/EpÉ ou o. contuio entre os ricitantes, em qualquermomento da licitação, mesmo após o encerramentá da fase de lances.

o licitante/ad jud icat"ário oue cometer gylSr:. das infrações discriminadas nos subitens anterioresficará sujeito, sem prejuízó da responsaLilidàde civil e..iáinrt, a, 
""grintes 

sanções:

19'3 1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem preiuízos
- ^ ^ ^ :,-glifi.lrivos ao objeto da contratação;
19'3 2 Multa de 70o/o (dez por cento) so6re o valor estimado do[s) item(s) prejudicadofsJ peraconduta do licitante;
19'3'3 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pública Municipal peloprazo de até dois anos;
19 3 4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no slcAF, peloprazo de até cinco anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública, enquantoperdurarem os motivos determinantesd,a puniçaoou J que 
"e,a 

promovida á reab,itafão perante aprópria autoridade que apricou a penalidaàe, qúe será.;r,ãú; rã;;;;;.JJ;.#;#ãã"."r"u..i. 
"Contratante pelos pre! uízos causados;

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

se' durante o processo de apricação de penalidade, houver 
-indícios de prática de infraçãoadminisrrariva tipificada pera Lái nç'L2.a46, áe 1"-;;;;;r;; de 2013 (Lei Anricorrupção), como atolesivo à administração pública national, cópias do proceisà'admin istrativo necessárias à apuração daresponsabilidade da empresa deverão sàr ."-àuar. ã ãutoridade competente, com despachofundamentado, para ciência e decisão 

"ou." 
, 

",r"nirrt inàuraçao de investigação preriminar ouProcesso Administrativo de Responsabilização _ pAR.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo àAdministração pública nacionar nos termo; a" Lài ,;li.ei 6/20!3, seguirão seu rito normar naunidade administrativa.

O processamento do pAR não interfere no seguimento regular dos processos admiespecíficos para apuração da ocorrência ae aanãs ;;;;ir;r" à Administraçâo públÍca
n istrativos
Municipal

79.8

Páginâ 20
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resultantes de ato lesivo comeüdo por pessoa iurídica, 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 judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

19.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adiudicauário, observando-se o procedimento
previsto na Lei ne 8.666, de 1993.

79.11 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 DAREVOGAçÃOEANUIAçÃO

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

20.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

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

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

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

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

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

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

21 DAFRAUDE EDA CORRUPçÃO

27.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstâs na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa [Lei Federal no 8.429 /f992), a Lei Federal nq
12.846/2O13 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 seia, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seia, 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 ilêgal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta

kPâgsa27
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22.8

quanto ao ob.ieto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

22 DASDTSPOSIçÔES GERAIS

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

22.2 É obrigação daproponente observar eacompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo destes,
desobrigando totalmente o órgão licitâdor, por interpretâções errôneas ou inobservâncias.

22.3 A proponente dêverá indicar à Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/endereço eletrônico (e-
mail), para comunicação, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Será de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão 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
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 responúvel 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 licitântes, os lances continuarão sendo recebidos, sem o
prejuízo dos atos realizados.

Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez 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.

CASO A ETAPA DE LANCES ULTBÁPASSE O HORÁRIO DE EJ'(PEDIENTE, O PREGÃO SER,Á
SUSPENSO E RE-IORNARÁ NO HORÁRTO INPONUADO 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 útÍl subsequente, no horário estabelecido nêste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

22.10 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.

22.11 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro da

Nt\
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22.t2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

22.73 I este ra todos os fins e efeitos, os

Sucupira do Riachão -MA, 15 de fulho de 2022.
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Anexos:
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KtÉVIA MARIA LIMA DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO

ANEXO I Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento;
ANEXO I.A detalhada dos alimentícios e nao ereclvels
ANEXO II Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III Modelo de Declaração Unificada;
ANEXO IV Contrato
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EDITAL DE PREGÃON9 012/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 472.402 / 2022
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBfETO: CONTRATAçÂO NN EMPRESA PARA FORNECIMENTo DE MÓvEIs E ELETRoDoMÉsTICos,
DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÂo - MA, PARA
PARTICIPAçÃo ExctustvA DE MICR0EMPRESAS, EMpREsAs DE pEeuENo poRTE E
EQUIPARADAS

ANEXO - I
' Termo de Referência

ESPECIFICAçÔES TÉCNTCAS E CONDIçÔES DE FORNECIMENTO

r - DESCRTÇÂO:

t.1 constitui objeto deste certame coNTRATAÇÂo DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
uóvnIs E EtETRoDoMÉsrICos, DEsTINADo As sECRETARIAS MUNICIpAIS DE
SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA PARTICIPAçAO EXCTUSIVA DE MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS, de acordo com as especificações técnicas
adiante discriminadas:

PTANILHA UNIFICADA - TODAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UND QTD

1
ARMARTO DE AÇO C/ 2 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 1.60
ALTURA UND 20

2 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS UND 14
3 AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO BTUS CLASSE A UND 20
4 AR CONDICIONADO SPLIT 1,2.OOO BTUS CLASSE A UND L4
5 BEBEDOURO COLUNA Ç/02 TORNEIRAS, TIPO: GELAGUA. UND 10
6 BEBEDOURO INDUSTRIALCl2 TORNEIRAS - INOX UND B

7 BEBEDOURO IND u§rRrAL c/ 04 TORNETRAS - rNOX UND B

I CADEIRAS PLASTICAS SEM APOIO P/ BRAÇO UND 380
9 CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA UND 22

10 CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA IGIRATÓRIA) SEM BRAÇO UND 18
1.L CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA IGIRATÓRIA) COM BRAÇO UND t7
L2 CAIXA DE SOM AMPLIFTCADA 800 RMS C/CONTROLE UND 7
13 CAMA BOX SOLTEIRO 88X188X56 UND 13
14 COLCHÃO HOSPITALAR EM COURINO COSTURA INTERNA UND 60
15 ESTANTE !)E AÇO C/ 06 PRATELETRAS COM REFORÇO UND 30
L6 FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE UND 10
L7 FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE UND 10
18 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 453 LITROS UND I
19 FREEZER HORIZONTAL 1 PORTAS 215 LITROS UND I
20 FRIGOBAR 117 LITROS UND 6
21 GARRAFA TÉRMICA PARA ÁCUE ZOI UND 11

Pâgina 2
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22 REFRIGERADOR 261 LTS UND B
23 REFRIGERADOR 380 LTS UND I
24 LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES UND 13
25 LI UIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS INOX UND 9
26 LONGARINA C 03 LUGARES ASSENTO PLASTICO UND 18
27 MESA SECRETARIA EM MDF 1.20 ç19? GAVETAS UND L6
28 MESA EM MARMORE 6 CADEIRAS 1.60 X BO UND L3
29 MESA EM PLASTICO QUADRADA UND 46

30
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDF. MESA COM T,2OXO,6O COM 02
GAVET AS, MESA 1,OOXO,6O CM

UND 10

3L MESA PARA REUNIÃO EM MDF 1.OO X 2.OO UND I
32 MESA TIPO SECRETARIA EM MDF 1,50 x 0,60 c/ 2 GAVETAS UND L6
33 MESA SEM GAVETAS EM MDF 1.2OX6O UND LL
34 MICROFONE COM FIO UND 2
35 VENTILADOR DE COLUNA sOCM UND 27
36 VENTILADOR DE PAREDE sOCM UND 25

Orçamento Sigiloso.

II- PRAZO, FORTVTA E LOCAL Df, ENTREGA/EXECUÇÃO:

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

2.2. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), a partir da data de assinatura do
contrato;

III - DA ENTREGA:

3.1. A ENTREGA DOS GÊNEROS ATIMENTÍCIOS DEVERÁ ocoRRER DA SEGUINTE FoRlvTA:

3.1.1. Os produtos, objeto desta Iicitação deverá ser entregues conforme solicitação e cronograma na
sua totalidade sem ônus de entrega nos locais indicados.

3.1.2. O cronograma será enviado por e-mail pela Secretaria, e cabe ao fornecedor manter o endereço
atualizado.

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

IV - CONDIÇOES DE RECEBTMENTO DO OBJETO:

4.1 Os objetos deste edital serão dados como recebido conforme:

a. Recebimento Provisório: A partir da data da entrega do objeto solicitado, o Responsável Técnico
do Departamento solicitante, responsável pelo Recebimento terá um prazo de 24 fvinte e quatro) horas
úteis para conferência da Nota Fiscal, data de validade dos produtos,lote, quantidade, bem como verificar
a conformidade do produto com o solicitado na Nota de Empenho. Caso ocorram divergências entre o bem
solicitado e o entregue, o fiscal deverá rejeita-lo e solicitar a reposição num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas contados do recebimento da notificação formal pela Contratada.
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b. Recebimento Denniüvo: Após o prazo definido para recebimento provisório da mercadoria e
estando todos os produtos em conformidade, o fiscal responsável pelo Recebimento atestará na Noh
Fiscal o recebimento definitivo encaminhando a mesma para os tramites legais de pagamento.

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

d. Administração rejeitará, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o
disposto neste Termo de Referência. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os
fornecimentos foram realizados em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, a
empresa fornecedora será notificada para que providencie, dentro do prazo a ser determinado, a
correção necessária.

e. lndependentemente da aceitação, a empresa fornecedora deverá garantir a qualidade dos produtos
fornecidos pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela
Administração, às suas expensas, aquele que apresentar falha ou defeito durante o recebimento e o
período de cobertura da garantia.

V- JUSTIFICATTVA PARA CONTRATAÇÃO

5.1. Aquisição dos Móveis, Eletrodomésticos e equipamentos de escritório, visa atender e suprir a demanda
dos diversos setores já em funcionamento, no que diz respeito à substituição de móveis danificados,
desgastados pelo uso e também da vida útil que esses moveis e equipamentos possuem, Visando também
equipar os futuros órgão vinculados a gestão municipal

Nos preços propostos para o fornecimento deverão estar inclusos todas as despesas com transporte, carga e
descarga, impostos e todas as demais despesas decorrentes da realização do fornecimento contratado,
indicado na Ordem de Fornecimento.

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

5.3. Para obter o custo para elaboração do termo de referência, foram feitas pesquisas com fornecedores do
ramo e na apresentação de valores considerados altos comparados ao contrato vigente, foram descartados.
Os documentos comprobatórios dos valores estimados encontram-se em anexo no processo. O valor estimado
para a contratação esta definido por item de produtos afins.

\
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EDITAL DE PREGÃONg 0\2/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 412,4A2 /2A22
MODATIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

oBfETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UÓVTIS E
ETETRODOMÉSTICOS, DESTINADO As sECRETARIAs MUNICIPAIs DE sUCUPIRA Do
RIACHÃO - MA, PARA PARTICIPAçÃo ExctuslvA DE MICRoEMnREsAs, EMpREsAs
DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

ANEXO - II

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

(papel timbrado da licitante)

A empresa ".....', estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se
houver), inscrita no cNPf sob ns , neste ato representada por ....,......... cargo. RG..................,
CPF.................., [endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de prãgão Eletrônico
ns 0L2/2022 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de COúTRATAÇÃO DE EN,1IpneSe pARA
FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICR9EMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUEN0 PORTE E EQUIPARADAS, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do Município,
conforme segue:

Item Especificaçâo Marca Unidade Quantidade Valor Unitário
R$

L xx xx Xx xx R$

Informar Valor total R$...

v A validade desta proposta é de 6O (sessent^) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública
dE PREGÃO ETETRÔNICO.

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

de2022.
Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa
[Nome Legível/Cargo)

k
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EDITAL DE pRgcÃoNa otzlzozz
pRocEsso ÂDMINTSTRÁTIVO Ne 472.402 /2022
MODALIDADE: PREGÀO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

oBfETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA PAR.A FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMIíSTICOS,
DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, PARA
PARTICIPAçÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS

ANEXO - III

MODELO DE DECUTRAçÃO UNIFTCADA
(papel timbrado da licitante)

Á Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MA, Estâdo do Maranhão

PREGÂO ELETRÔNICO Ng O12 /2c.?,2

representante legal infra-assinado, que:

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaura
dos por este Município,queo(aJresponsávellegaldaempresaéo[a)sr.(a]................................. portador(a) do Rc

adminisBador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de preços/contrato.

-
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( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situaÉo de microernpresa, empreszr
de pequeno porte ou cooPerativa, nos termos da Lei Complementar ne LZ3 /06, alteÍadapela Lei Comptemàntar
ne 147 /14,bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso Xlütll do art. 7q da Constituição Federal, não empregamos
menores de dezoito ânos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, emquálquer

-- trabalho,salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determinio iniiso
- V do arL 27 da Lei no 8.666/93, acrescida pela Lei ne 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente datá inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no
presente processo Iicitâtório, estândo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

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

4) Declaramos, para os deüdos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou
diriSentê de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitâção, nos termos do inciso t, doãftigo 9" da Lei n.
8.666, de 21 de iunho de 1993.

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

\
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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 dá Registro de preços/Contrato seja
encaminhado para o seguinte endaep:

E-mail:
Telefone:

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de
Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dadós anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a ........, portâdor(a) do CPF/MF sob n.
para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Regisfo de Preços/contrato, referente ao Pregão
Eletrônico n.e Ne Ol2l2O22 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/CargoJ

\
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EDITAL DE PREGÃO N9 OLZ / 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NE 412,402 /2022
MODALIDADE: PRECÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENORPREçO POR ITEM

oBIETO CoNTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECTMENTO DE MóVEIS E ELETRODOMÉST|COS,
DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUCUPIRÁ DO RIACHÃO - MA, PARÁ
PARTTCTPAçÃO EXCLUSTVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS

ANEXO - IV

MINUTA DOTERMO DE CONTRATO

01. DAS PARTES

1.1-MUNICÍPIO DE SITCUPIRÁ DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa iurÍdica de direito público, inscritã
no CNPJ sob o ne )ooooooooooom(, com sede na Rua São fosé, n4477, Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do
Riachão/MA, neste ato representada pela Secretária Municipal de looooooooooooocroooooo.r.ocor o Sr. ....,.
brasileiro, portador da Códula de Identidade RG sob o ne..,... SSP/....., inscrito no CPF sob o n....., residente e
domiciliado nesta Cidade, doravante denominado, simplesmente CONTRATANTE;

1,2-..,......., pessoa Iuridlca de direlto privado, inscrlta no CNPJ ne...., representada pelo senhor (a)porAdor (a)
do R. G. N' ..,... SSP/.....,residente e domiciliado (a) na Rua .,.., nq .., Cidade de..... - ...., doravante denominada
simplesmente CONTRÂTADA.

02- DO SUPORTE LEGAL
2,1" Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstancladas pela Lei Federal ne 10.520/02 subsidiariamente

pelo Decreto ne O12/2OZA, de 20 de Novembro de ZO2O, subsidiariamente com a I€i Federal ne.
8,666/94 e aindalêi Complementar ne L73 /2OO6 eLicftação PREGÃO EL§TRONICO Ne 0**/ZOZZ, do tipo
MENOR PREçO POR ffEM, sob o regime de EMPREITADA POR PREçO UNIÁBIO- Processo
Administratlvo ne **t** f2O22 e convençôes estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas
inerentes à matéria e ainda no dito certâme,

03- DO OBTETO

3.1-C0NSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO contratação de empresa para fornecimento de gêneros
alimentícios diversos, destinado as secretarias municipais de Sucupira do Riachão- MA, em
conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execução do objeto deste Contrato, deverá a CONTRATÁDA obedecer às instruções e orientações do setor
da Secretâriâ Municipal de *********r'**, para o fiel cumprimento ora contrâtados.

04- DO REGTME DE EXECUçÃO

4.1- Os fornecimentos serão feitos em conformidade com os termos da Licitação, Pregão Eletrônico n" +*+/2022, do
tipo MENOR PREçO POR ITEM, de execução indiretâ sob o regime de EMPREITADA POR PREçO UNrIÁRIO,
nos termos estátuÍdos pelo ArL 06, Inciso VIII, alínea "a" da Lei na 8.666/93.

05- DO FATO GERADOR CONTRÂTUAL
5.1" O presente lnstrumento Contratual foi firmado em decorrência do Despacho Homologatório e Adjudicatório pela

Secretária Municipal, concernente à Licitação instáurada na modalidade Pregâo Eletrônico no,t**/2O22-
\
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Processo Administrativo ie ****t**** /2022 e de conformidade com os ditames da Lei ns g,666/93 e
alterações posteriores.

06. DO VALOR
6.1'0 VÁLOR GLOBAL, para o Fornecimento dos objetos, para Secretaria Municipat de ************r!, objeto deste

Contrato no valor ae R$ .......(............).

07- DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
7.1' As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

FONTE DE RECURSO: TESOURO MUNICIPAL:

04.01 - SECRETARTA MUNTC|PAL DE ADMTNTSTRAçÃO
O4.L22.OOO2.2O13.OOO0 - Manut e Func. da Secretaria de Administração Geral;v +.4.90,52.00 - Equipamentos e Material permanentei

15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1O.L22.OOO2.ZO89.0OO0 - Manut e Func. da Secretaria Municipat de Saúde;
4.4.9O.52.OO - Equipamentos e Material permanente;

14.01 - FUNDEB
12.361.0007.1O18.00O0 - Aquisição de Moveis e Equipâmentos;
4,4.90,52.00 - Equipamentos e Material permanênte;

16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OA.l22,OOO2.lí06.0OOO - Aquisição de Moveis e Equipementos;
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanente;

08- PRÁZO:

8'1-O PRAZO de vi8ência do presente contrato será de até 3L/12/2O22, com início na data da assinatura, podendo
ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lei Federal

\/ ne 8.666/93 e alterações posteriores;
8.2- O prazo para início dos fornecimentos será logo após a datâ da emissão da respectiva Ordem de Fornecimentos;

8.3- Os prazos de início de etápas de execução, de conclusão e de entrega âdmitem prorrogação mantida às demais
Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram
alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteraçâo do proieto ou especificações, pela Administrâção;
b) Superveniência de fato excepcional ou impreüsível, estranho à vontade das partes que altere fundamentalmente as

condições de execução do contrato;
c) Interrupção de execução do contrato ol.t diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento

contemporâneo à sua ocorrência;

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

K

D
^'

09- DAS COND!ÇÕES DE PÂGAM§NTO
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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 execuÉo dos fornecimentos, em até 05 (cinco) dias contados
da data de emissão da nota fiscal [DANFE), condicionados a Ordem de Forneclmento deüdamentê
atestados pelo setor competente.

10- DO REAJUSTAMENTO

10.1- Os preços dos ob.,etos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste Contrato, de
acordo com os termos estabelecidos pela legrslação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos
estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir acordo entre as partes, nunca
contrariando, qualquer que for algum Índice oficial estâbelecido pelo Governo Federal.

1I- DA§ PENAIIDADES

. 11.1- Pelo inadimplemento totâl ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA suieita às seguintes
penalidades, a critério do CONTRATANTE, 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 Administraçâo pelo

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

determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitâção perante a CONTRATANTE.
12. MULTAS
12.1' Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações que o

CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRÁTADA incorrerá nas seguintes multas:
(a Por dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,010á [um centésimo pôr cento] do valoratualizado do contrato;

b) Multas variáveis de 1olo fum por cento) do valor atualizado do contrato:
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

especificações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
12.1.3- A CONTRÁTADA terá o limite de 03 (três) dias úteig contâdos 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 "f da Lei ne A.666/93-
13- DA RESCTSÃO

13.1'Constitui moüvo para rescisão deste ConFato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei ne 8.666/93, atualizada pela
Lei nq 8.883/94;

13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja

conveniência para o CONTRATANTE;

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

e XVII do ArL 78 da Lei nq 8.666193;

c) ludicial - nos termos da Legislação Processual.

14- DA ALTERAçÂO DO CONTRATO
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14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas iusdncativâs, nos termos do Artigo 65 da Lei 8666/93 e alterações,
de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e, em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente p€la CONTRÁTANTE:

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

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

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

4.1.2- A CONTRÁTADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuâis, os acréscimos ou supressões que se
Rzerem os materiait em até 25% [vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encârgos criadog alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legait
quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços

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

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

deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos preceituados pelo s
6'do ArL 65 da Lei Federal ne 8.666/93;

14'1'5' As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitâtivos previstos, revisão de pregos bem

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

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

da Lei 8.666 /93.

15- DAS OBRIGAçÕES DA CONTRÂTADA

15,1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadag sendo obrigações da
CONTRATADA:

a) Exêcutar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) A CONTRÁTADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A COIIITRÁTADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modiÍicações que incorram os fornecimentos complementares ou extraordináriot
respeitâdos os limites da Legislação vigente, serão obietos de alterações unilateral do Contrato, e serão
formalizados através de um único documento, quando do recebimento do obieto ora contratado;

15.3- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistâs, previdenciário, fiscais e comerciait resultantes da
execução deste Contrato;

15'4' A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos Fornecimentos obieto
destê Contrato;

fica ciente e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com
através dos seus Secretáriog que se encarregará de repassar as orientações para a realização

\
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15.5- A CONTRATADA
acompanhamento
do mesmo;
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16-DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento;
16.2'Fica a Secretaria de ********** da CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste

Instrumento Contratual;
16.3- Publicar o Extato deste Instrumento na forma da Lei;
16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsÍdios necessários ao bom e fiel cumprimento do objeto

deste Contrato;
16.5- Notificar a C0NTRATADA no caso da existência de alguma contrarÍedade relacionada aos serviços prestados e

andamento.
17- DAVTNCULAçÃO
t7.1- O presente Contrato vincula-se ao Processo Administraüvo ns ***** /2O22 - Pregão Eletrônico ns O** /ZOZZ,

e seus anexos, bem como a proposta apresentada, vencedores do certame.
18. DO DOMICÍLIO E FORO

18.1'As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer ouffo por mais privilegiado que sejam
desde que não possam ser resolvidas amigavelmente,

19. DAASSINATURÁ

19.1- E, por estarem deüdamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições estabelecidas nas
Cláusulas deste lnstrumento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal ne 8.666/93, atualizada pela Lei
nq' 8.883/9d bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 (duas) üas de igual
teor e forma, juntamente com 02 fduas) testemunhas.

Sucupira do Riachão- Ma,..... de .......... de2O22.

X
CONTRATANTE

CPF ne
CONTRATADA

[NoME]
Representante Legal
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