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REGISTRO DE PREÇO para tr''ornecimento de Combustíveis Automotivos,
LubriÍicantes, Gás de Cozinha e Vasilhames, para Atender as Necessidades da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachilo - Ma.

nBDATA DA SESSÃO P
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EDTTAL DE PREGÃO sRp (ELETRÔNrCOIN'OL4|àOa?
PROCESSO

DATA t-il\
TM N"+24.41+/2O22

261í.012022
HORÁRIO DE INÍcIo DA DISPUTA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do MunicÍpio de Sucupira do Riachão - MA

o MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACI{ÃO, Estado do Maranhão, inscrito no CNPf sob n .e 01.612.338 / O}OL-
67, por intermédio do Excelenüssimo Prefeito Municipal, Walterlins Rodrigues de Azevedo, torna pública a
realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, para atender à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, objetivando a REGISTRO DE PREçO
para Forxecimento de Combusdveis Automotivos, Lubrificantes, Gás de Cozinha e
Vasilhames, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachâo -
Ma,

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

26 de outubro de2022 às 09h00min
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
Local da Sessão Pública: www.licitanet.com.br

O certame deverá ser processado e iulgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus
Anexos, da Lei ns 10.520, de 17 de iulho de 2002, do Decreto Federal no 10.024 de 20 de setembro de 2019,
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.e 147,
de 14 de agosto de 2014 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.p 8.666 de 21
de junho de 1993.

É Pregoeiro, deste Município, José Warlen Barbosa da Silva, designada pela Portaria ne 172/2O22 de
01 de setembro d e 2O22, publicada no Díário Oficial dos Municípios.

1 DO ENCÁMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAçÂO E DA SESSÃO PÚBLICA

1.1.

2 DOOBJETO

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

1,2, A âberhrra da sesúo pública do PREGÃO ELErRÔNICO ocorrerá 26 dê ouhrbro de 2O22 às
09h00min, no site nos termos dâs oondições descritas neste Edital.

2.L Constitui obieto deste PREGÃO a REGTSTRO DE PREçO para Fomecimento de Combusdveis
Automoüvos, Lubriffcantes, Gás de Cozinha e Vasilhames, para Atcnder as Necessidades da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - Ma.

2.2 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Int€rnet pelos endereços eletrônicos:
www.licitanet.com.brehttps://sucupiradoriachao.ma.sov.br/transparencia./eainda
httos://wwrv6. tce. ma. qov. br/sacooimural si te/mural. zul
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2.4

2.5

2.6

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

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

As informações administlativas relativas a este Editâl poderão ser obtidas iunto ao Setor de
Licitações ou pelo e-mail colomsr@gmail.com.

As questties esfitamente técnicas referentes ao obieto licitado serão prestadas pela Secretaria
Municipal de AdministraÉo.

3 DO CRITÉruO nr JWCI[UENTO E MODO DE DISPUTA

3.1

3.2

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

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

4 DA TMPUGNAçÃO AO EDTTAt E DO PEDTDO DE ESCLARECIMENTO

4.t

4.2

Até 03 (ms) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão públic4 qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.

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

4.L.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnaçâo no prazo de ate 02 (dois) dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação,

4.L.3 A pregoeiro deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame,

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a
formulação das propostas, será desigrada nova data para a realÍzação deste PREGÃO.

0s pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (fês) dias úteis enterlores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via interne! endereçados exclusivamente ao e-mail:
cplomsr(ôgmail.com.

4.2.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podeÉ requisiar 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
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4.3.2
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A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a âdministração.

5 DASCONDIçÓESPARAPARTICIPA çÃoxonnrcÂo

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

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

constantes deste Edital e seus Anexos;

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

adminisfativas 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 suars propostas, as licitantes deverão ler

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

ANEXO (TERMO DE REFERÊNCrA);

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

campo próprio do Slstema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos dê habilitação e que

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

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

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

licitante às senções previstas no edital e Leis Federais ns 10.520/02 e 8.666/93;

5.6 Poderâo participar dest€ PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste PREGÂO

ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo obietivo social seia pertinente ao objeto do certame,

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

documentação, e que esteiam devidamente credenciadas, atraves do site htFs://licitanetcom.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 Elefônico, a título de

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação Íicará a cargo do licitantg que

poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

e,1 - Pera todes as empres:xs,

30 dias ÍMENSAL) 90 dlas TTRIMESTRAL) 180 dias ÍSEMESTRAL) 365 dlas íANUAL)
R$ 134,00 R$ 224,00 R$ 305,00 R$ 440,00 !
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b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso lll do art 5s dal,ei na 10.520 /02.

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

submissão 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 responúvel 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 interneg

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 representant€, 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 SÍstema para

imediato bloqueio de acesso;

5.7 I{ão poderão pardcipar deste PREGÃO ETETRÔNICO, as empresas enquadradas nos cesos

a seguir:

5.7.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçâol; empresas que estiverem

em recuperação iudicial, 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 ceÉidão emitida pela instância iudicial competente, que certifique que a

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

termos da [ei ne.8666/1993. (TCU, Ac.8.271/2011-2ê Câmara, Dou de 04 /1O /201t);

I NE - JuCific€tive para Vaalaçáo dê Cohtóísio: ConsideÉndo quê á eto diaoricionáÍio da AdminiôfaÉo diantô da a\raliaçáo de conveniôncia e
opoÍluí dadc no caso concíáo: o c!írlldgrando quo oriEteín no mêrcádo divers€9 €ínpÍ€§as com potaílcial tácnico. proÍrssional o op€íacional suficicnte
paÍa atond€r salhÍatoaiâmente à! €xigêncie3 pÍê\ristâa nê3te êditel, ent€ndê{e quo ó coÍweni€nto e v€daÉo d6 pedicip€Éo da omprcles am'cona
no Prcgão om tsla.
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5.7.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdmiDistração Pública,

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

MunicÍpio;

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

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

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na lmprensa 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 iunto ao

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;

5.7.5 Empresas cuio dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seia 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 licitantr.

5,8.1 Os documentos necesúrios à participação na presente licitação, compreendendo os

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

no idioma oficial do Brasil, com 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, filmes ou

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

5.8.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráÍicos 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 participação no certame e assumir a

responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

5.8.6 O contratado deveÉ manter, durante toda a vigência do confato, as mesmas condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.8.7 Os licitantes interessados em usufruir dos beneflcios estabelecidos pela Lei Complementar ne

123/2O06 deverão atender às regras de identificação, atos e manifêstaçâo de interesse, bem como aos

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

6 DA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

\

6,L Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema

(https://licitanet.com.br/). concomitantêmente com os documentos de HABILITAÇÂO exigidos no edita\
\
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proposta com a "DESCRIçÂO DETALHADA DO OBJETO OFERTÂDO", incluindo QUANTIDADE, pREÇO e a

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

Brasllia, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, entlio, encerrar-se-á, automaticamente, a

etapa de envio dessa documentação;

6.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA IDENTIFICAçÂO DÂ

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

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta seÉ DESCIJ\SSIFICADA 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 0 licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de

discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTÂL e as especificaçôes

constantes do ANEXO I GERMO 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;

6.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaçâo 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 art 43, § 1s da

LC ne 123, de 2006;

6.8 Até a abertura da sessão públic4 os licitantes poderão retimr ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação ant€riormente inseridos no sistema;

6.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostâs

apresentadas, o que somente ocorreÉ 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;

6.110 Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 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. \(
Página 7
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7DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, DAS PROPOSTAS E FORMUT,/IçÂo DEIJTNCES

7.1 No dia 26 de outubro de 2O22 às O9hü)min, horário de Brasflia-DF, a sessão pública na internet seÉaberta por comando da Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa delances.

7 '2 o pregoeiro podeÉ suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada
que se encontra inserida no campo "DEscRIçÃo DETALHADA Do oBIEro" do sistema, confrontando suas
características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão
requerente), DEsclÁSSIFIcANDo, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;

7'3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente
inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justiÍicará, por meio do sistema, e entiio DESCLASSIFICARÁ;
7'4 o proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o
mesmo não honre a oferta encaminhad4 terâ sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
7 '5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identiÍicando, sob pena de serem desclassiflrcadas
do certame pelo pregoeiro;

7'6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Interne! única e exclusi\ramente, no site
https://licitanet.com.bú conforme Edital;

7'7 0s licitantes poderão oferecer lances sucessivog observando o hoÉrio fixado para abertura da sessão
e as regras estabelecidas no Edital;

7 '8 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 cobrira melhor oferta esuí definido no Termo de
Referência;

7'10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa .ÁBERTS-, em que os
licitantes apresentarão lances púbticos e sucessivos, com prorrogações;

7'11 A etapa de lances da sessão púbtica terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos O2 (dois) mlnutos do período de
duração da sessão pública;

7 '12 Aprorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, seÉ de 02 (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 anterioreg a sessão pública encerrar-se-á

Página 8
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automaticamente;

7'14 Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, iustificadamente, admitir o reinÍcio da sessão pública de lanceq em prol da
consecução do melhor preço;

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com vALoREs UNITÁRIoS E ToTAIs
com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEX0 I - TERMO DE

REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeirq poderá
convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores
arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
7'16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro luga4

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 licitantes, vedada a identificação do detentor
do lance;

7.18 Sendo efehrado 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 posslvel somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiw do pregão Elerônico, o
sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade â sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados;

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

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quafo horas da

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico uülizado para divulgação no site
https://licitanetcom.br/;

7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Elêtrônico 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 desÍstência em apresentar lance implicaÉ exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção

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

7.25 Nos casos específicos, em relação a itêns NÂO exclusivos para participação de microempresas e

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

.l
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automática, onde:

7.26.L O sistema identiÍicará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno port€

participantês, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, :rssim como das demais classificadas, para o Íim de aplicar-se o disposto nos arts. M e 45 daLC na 123,

de 2006 e suas alterações;

7.26.2 Entende'se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas petas microempresas

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) mi[utos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automáUca 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 59ó (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterioc

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-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 não 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 Pak;

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

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

no País (art 3e, § 2e, incisos ll, III e Ma Lei na 8666/93)i

7.28,4 Produzidos por empresars que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

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

previstas na legislação;

7.28.5 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 sessâo públic4 o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
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êletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das prevÍstâs neste Edital. O pregoeiro solÍcitará ao

licitantê 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 ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORÁ

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

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contrataçâo

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do aft 7e e no § 9e do art. 26, do

Decreto 10.024/2019, e verificaÉ a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o

disposto no Capítulo X do Decreto 10.O24/2O79i

A.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço

máximo Íixado, ou que apresentar 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 toalidade 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 realiza$o 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 antecedênci4 e a ocorrência será registrada em ata;

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

funcionalidade disponÍvel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitáção dã 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 solicitâção 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 catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,

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

sistema eletrônicq sob pena de não aceitação da proposta;

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

-l
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subsequentg e, :rssim sucessivamentg na ordem de classificação;
8'6'4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no -char 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 TamMm nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitânte para que seja obtido preço melhor;
8'6'7 A negociação seÉ realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
8'6'8 Nos itens não exclusivos para a participaçâo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequens haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate fictq previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;

8'6'9 Encerrada a anâise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.

9

9'l como condição prévia ao exame da documentação de habtlitação 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 futuE
contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas_CE|S;

9'1'2 A consulta ao§ cadastros seÉ realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoriuário, por força do artigo 12 da Lei n" 9.429, de 7992, que prevê, dentre as sangões impostas ao
responsável pela pÉtica de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio maioritário;
9'1'3 Caso conste na consulta de Situaçâo do Fornecedor a existência de ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório dê
Ocorrências Impeditivas Indiretas;

9'1'4 A tentativa de burla seÉ verificada por meio dos vínculos socieüirios, Iinhas de fornecimento similares,
dentre outros;

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

9'1'6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

^
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previsto nos arts. '[4 e 45 da Lei Complementar ns 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 complementareg necessários à

conÍlrmação daqueles exigidos nestê Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-loq em
formato digital, via sistema, no prazo de 0Z fduas) horas, sob pena de inabilitação;

9.1'8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchlmento de requisltos 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 CNPI/CPF diferenteg salvo aqueles
legalmente permitidos;

9.1.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mariz, 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 CNPf de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Âtiva 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 cenffalizado, devendo, desta form4 apresentar o
documento comprobatório de autorização para a cenfalizaçâo.

10 DAHABTLTTAçÃO

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

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

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

participação no certame ou a futura contratação;

10.2 A documentação relativa à HABILITÁçÃO JURÍDICA consistirá em:

10.2.1 No caso de empresário individual:
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.2.2 No caso desociedade empreúria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
devidamente registrado na funta

Comercial da respectiva sede.

10.2.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:

aceitação ficará condicionada à
na forma da Resolução CGSIM ne 16, de 2009, cuja
verificação da autenticidade no sítio

al I

10.3 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃo ECoNÔMICo-FINANCEIRA consistirá em:
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10.3.1

10.4

10'3'2 Balanço parimonial e demonsBações conuábeis do último exercício social, já exigÍveis eapresenrados na forma da rei,_registrado na Junta comerciar a" É"aaã 
" 

ãJ"íipànhado da(DHPJ do profissional responsável técnico, em que esteram reglstrados os valores do agvocirculante (AC) e do passivo circurante (pc), indicados pela licúnte, vedados a substituiçâopor balancetes ou balanç-os provisóriog poáendo ser atualizados po. ioai"", oÀ.luis quandoencerrados a mais de 03 [três) meses da àata de apresentaçâo da proposta.

A documentação rerativa à REGULARIDADE FIscAL E TRABALHISTA consistirá em:

10.4.1 Prova de inscrição no cad4§ho Nactonat de pessoa Juídice - cNpr através do comprovantede.inscrição e de situação.cadastrar,l,r"t"r*rrt" 
""r" " 

quadro de sócios e administradores, emitidopela secretaria da Receira Federa[ do Ministério da'Économia, .";p";;;à;;;Jiii. ,i*"çaocadastral ativa para com a Fazenda Federal, atualizada até oo (sessenfr Ji...'-- ''---"
10'4'2 Prova de inscrição no q,adasre de conribuinte Estâduel ou Municipel. relativa ao domicílioou sede da proponente, pertinente uo .uo.".ãã" atividade e compatíver com o obietocontratual.

10'4'3 Prova de regularidade para- com a Fazenda Federat, mediante a apresentação de cerddãoConiunta de Débltos felattyos a Tributos Federaís e a nívida Atlva da Untâo. expedidapela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;

10'4 4 Prova.de regularidade para com a lâz+daEstaduâl do domicflio ou sede do licitante, retativa
aos tributos relacionados com o obieto licitado;

10'4'5 Prova de.regularidade para com a Fezende Munlcipel. relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;

10.4.6 certificado de Regularidade de situação para com o Futrdo de Gerantia de Têmpo de serviço(FGrs):

10.4.7 Prova de inexistência le lguitos inadimplidos peranre a Justiça do Trabalho, mediante aapresentaçâo de Cerddãq Negâtlve de Débitos Trebathtstes (CI[DT). no" t"r.o" d, L.i nn12.440, de 07 de iulho de 2011;

expedida pelo distribuidór da sede da
igualmente da filial licitante, em datâ
pública deste pregão.

L0.4.7.L

pessoa jurídica, referente à
não anterior a 60 (sessenta)

matriz e, quando for o caso,
dias da abertura da sessão

Em_ se 
_tratando de microempresa, empres:r de pequeno porte, havendo alguma

restrição na comprovação da regularidade Íiscat e traUatnià, desde quê atenãidos
os 

-demais requisitos ao EdihJ, a(sJ empresa(s) nesta condição seÉ(ão)
declarada(s) habilitada(s) sob condiçao dL regularizaçáo da documentação no prazo
de 5 {cinco)-dias úteig prorrogáveis por iguà prazo, a contar do mománto em que
for declarado vencedor do 

""pT9, parà regularização da documentaçao, pâÀ
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais cerfiàões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.7.L.1 A não_ regularização da documentação no pftrzo estÍpulado implicará a
decadência do dirêito à contratação, sem prejuízo dai sanções cabíveis.
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10.5

1.1 Deverá apresentar ainda as DECLARÂçÃO UURCI»I:

1.1.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO III)

1.2 Deverá apresentar ainda as DECLÂRAçÃO UNIFIGADA:

1)

1.3

t.4

1.5

1.6
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10'4'8 Alvará de funcionamento emitido pelo Poder Público Municipal ou Estadual do licitante, dençodo prazo de validade;

A documentação relativa à eUÁLIFICAçÃO IÍCMGA consistirá em:

10'5'1 Ate-stado de capacidade Técnica que a licitante iá forneceu produtos compatíveis com o obietoda Iicitação;

10.5.2 certificado de Pos-to Revendedor, fornecido pela ÁNp - Agência Nacional de petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis.

Em ateidimento à determinação do Tribunal de Contas da União, conffintê do
L7 93 / 2011 do Plenário, também serão exigidos os seguintes documentos:

1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEISJ dTransparência, no

Acórdão ne

o Portal da
sítio:

1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Âtodisponível no portal do
de Improbidade Administrativa
CNl, no síüo:

sítio
1.3. Cadastro Integrado de Condenações por llícitos Administrativos _ TCU,tro

Os documentos de que tratam os subiêns anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de
Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

No iulgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que nâo alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica mediante despacúo fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fini de habilitação e classiÍiâçao.

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

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 as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sõ pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

Não hav-endo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuia retirada(s) seia(m) suficienie(s) para a hábilitação do licitanú
nos remanescentes.

\

1.7
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1.8 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

2 APRESENTAçÃO nn PROPOSTA DE PREçOS AIUSTADA E ENVrO DOS DOCUMENTOS
DEHABItMAçÃO

2.L Encerrada a etapa de lances, a pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a
item ou um item por licitante, para que este anexe no sistema a pRoposrA DE pREços ArusrADA,
em conformidade com o último lance ofertado, devendo o licitante anexar o documenio.

2.2 Havendo a necessidade de envio de doqrmêntos de
confirmação daqueles exigidos neste Edital e iá âpresentadoü o licitante será

2.3

encaminhá-log em formato digital, via sistema, no prezo de 02 (duas)hores. sob pena de inabilitação

necessários à
convocado a

Proposte de PrEçls Afustad& num prazo dê até OZ (dues) horas deO licitante deverá anexar a
contados da convocação,

2.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-mail:
cplpmsr@gmail.com. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com
a pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeiro não se
responsabilizará por e-mails qug por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas
no servidor ou navegador, tanto do Município de Sucupira do Riachão - Ml qu2n16 40 emissor.

2.4.7 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02
(duas) horas, não serão consideradog para fins de análise, sob qualquer alegaçãq o envio da
Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta.

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

2.4.2 É facultado a Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

2.5

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,

2.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços
atualizada ou nâo atender às exigências habilitatórias, a Pregoeiro DESCUISSIFICARÁ e
examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificaçãq até a
apuração de uma proposta que atenda a esE Edital.

A proposta deverá cont€r:

2.5.1 proposte de prêços, conforme modelo constante do Anexo II do presente EdltâI,
vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de
da proposta;

2.5.2 prêços unitárlos e totals, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

2.5.3 lndlcação/especificaçãoprodutosemarca;
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2.5.4 Â de proposte impücará na plena aceitação das condições
estabelecidas neste êdital e sêus anexos,

2.5.5 prazo de valid.de de proposte não lnferior a 60 (sêssênte) dles, contados da data
estipulada
combinado

para a abertura do presente certame, conforme previsto no art 6g, § 2e
com o artigo 66, § 4e;

2.5.6 O preço proposto deveú ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas
casas declmals (O,OO).

3 DO EI{CÁtrIINHANDO DA DOCUMENTAçÂO ORIGIIIAL

2.6

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

2.5.8 A Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre
informações que não est€iam claras, bem como de solicitar documentos cõmplementares
que julgar necesúrios para os respectivos esclarecimentos.

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

A Prefeihrra Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta
poraté 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quento a aceitação serão formuladas por escrito,
sendo f;acultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concàrdância, a
PROPOSTA não poderá ser modificada.

al

3.1 A documentação constante no item 10, caso solicitada, deverão ser encaminhadas em original ou
cópias autenticadas, iuntamente com a proposta Íinal também original, no
dias útêis. contados da solicitação da pregoeiro no sistema eletrônico, no seguinte endereço: Rua São
fosé,479 - Centro - Sucupira do Riachão- MA. Aos cuidados do Departamento de Licitações e Contratos
e o pregoeiro responsável: fosé Warlen Barbosa da Silva. O envelope contendo os documentos deve
estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPj, número e ano
do Pregão Eletrônico.

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

3.3 Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua
documentação de habilitação e, se necesúrio, observada a ordem crescente de preço, ol autores dos
demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estãbelecido pelo insfumento
convocatório, ou poderá revogar a Iicitação.

4 DOSRECURSOS

4.1 lleclârado o a pregoeim abrirá prazo, durante o qual, qualquer llcitante podeÉ de forma
motiyada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

4.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Uma vez aceita a intenção de recursoserá concedido o prazo de 03 [três) dias para a apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde lógo intimadoi paia, queiendo, ápresentarem as
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazodo recorrente, sendoJhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dosieus interesses.

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

O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a pregoeiro tená até 5 (cinco) dias para:

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

4.6.2 motivadamentg reconsiderar a decisão;
4.6,3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente;

O acolhimento do recurso importaÉ na inrralidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentâis, a autoridade competente
adjudicaÉ o objeto e homologará o processo licitatorio pará determinar a contrataÉo.

Não havendo recur$r, a Pregoeiro adjudicanâ o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologaçâo.

5 DANEÁBERTURADASBSSÂOPÚBLICA

5.1

5.2

A sessão pública podeÉ ser reaberta:

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

5-1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
compro r a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art 43, §1c da Ir nc 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

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

5.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ('chat'] ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio,

5.2.2 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.

6 DAADJUDICAçÂOEHOM oLocAçÃo

Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro6.1
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lugar será declarado vencedor.

6.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será
examinada a documêntação do segundo proponente classiÍicado, na ordem de classiÍlcação,
e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigênciai do
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedàr e a ele adjudicado olb;"to d,
licitação.

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

6.2.7 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do
objeto Iicitado.

7 DOPAGAIIENTO

7.t

7.2

7.3

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota
Fiscal, acompanhada pela ordem de servigos (quando houver), devidamentc 

-assinadá 
peto fiscal

designado pelo MunicÍpio e acompanhada ainda das cND's FGTS, TRABALHIsTA e FEDERAI e após o
recebimento definitivo do obieto, através de transferência eletrônica para a conta bancária da
CONTRÂTADA indicada pela mesma.

A vencedora do certame deveÉ apresentar as certidões (FGTg TRABALHISfA CERTTDÃO ESTADUAI,
FEDERÂL E MUNICIPAL) em rralidade para o pagamento.

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

8 DADOTAçÂOORçâMENTÁRIAE NEA|USTE DEPREÇOS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

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

Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo65,
II, "d" da Lei 8.666193.

Não seÉo liberadas recomposições dccorrentes de inflaçâo, que não configurem álea econômica
extraordinária, tempouco fato prtvisÍvel.

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

somente seÉo analisados os pedidos de recomposiçâo de valores que contenham todos os
doc-umentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme dispósto no Artigo 6s, II, ,.d,, da
Lei8.666/93.

Os valores recompostos somente setão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado
(conforme o caso) e publicação do Termo de Âditamento.

\

8.6
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9.1

9.2

9.3

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

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 pàra a redução áe
preços e a sua adequação ao praticado pelo mercado.

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

10 DASPENALIDADES

10.1 Comete infração administrativ4 nos termos da Lei ns 10.520, de 2002,o licitante/adjudicatário que:

10.1.1 não assinar o termo dê contrato ou aceitar/retirar o
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
não assinar a ata de registro de preçog quando cabível;
apresentar documentação falsa;
deixar de enfegar os documentos exigidos no certame;
ensejar o retardamento da execução do obieto;
não mantiver a proposta;
cometer fraude fiscal;
comportar-se dê modo inidôneo;

instrumento equivalente, quando

t0.2 considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPp ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitaçâo, mesmo após o encerramento da fase de lances.

O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem preiuÍzo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da conFatação;

10.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o ualor estimado do(s) ttem(s) preiudicado(s) pela
conduta do licitante;

10.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo
prazo de até dois anos;

10.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo
prazo de até cinco anos;

10.3

10.4

10.L.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.L.7
10.1.8

10.5

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contrataáa ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

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

10.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indÍcios de prática de infração
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t0.7

10.8

10.9

10.10

10.11

t0.t2

administrativa tipificada pela Lei ne 12.846, de 1e de agosto de 2013 (l-€i Anticorrupçâo), como ato
lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessáriáià apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autorÍdade competente, corn despacho
fundamentado, para ciência e decMo sobre a eventual instauragão de investigaÉo preliminar ou
Processo Adminisfaüvo de Responsabilizaçâo - pAR.

A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional nos termos da Lei ne 12.846 /2073, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.

O processamento do PAR não int€rfere no seguimento regular dos processos adminisgativos
espêcíficos 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 públicb,

Caso o valor da multa não seia suficiênte para cobrir os prejuízos caumdos pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme a*igo 419 do Código Civil.

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

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.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11 DA

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

r-q

tt.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultaÉ na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

11.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridede compet€nte indicará
expressamente os atos a que ela se estende.

t7,l Fica assegurado a Prefeitura Municipal de SucupÍra do Riachão- MA o direito de revogar a Iicitação por
razões de interesse público decorrentes de fato supervenienê devidamente comprovado, ou anulà-la
em virtude de vício insanável.

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

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

1L.6 Nenhum ato será declarado nulo se do ücio não resultar preiuízo ao interesse público ou aos demais
interessados.

L1.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
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12 DAFRAUDEEDACORRUP çÃo

t2.l As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstâs na legislação brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Âdministrativa (Lei Federal ne 8.429 /t992), a Lei Federal ne
12.846/20t3 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, aceitarou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doação, compenseÉo, vantagens financêiras ou benefÍcios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que consütuam pnátice ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou
fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
quanto ao obieto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e
colaboradores ajam da mesma forma.

13 DÁSDTSPOSTçÔES GEnÁrS

13.1 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregãq este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulãção das
propostas.

13.2 É obrigação da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame
e comunicados oÍiciais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteúdo desteg
desobrigando totalmente o órgâo licitador, por interpretações errôneas ou inobservâncias.

13.3 A proponente deverá indicarà Pregoeiro todos os meios de contâto (telefone/endereço eletrônico (e-
mail), para comunicaçãq e obriga-se a manter os dados devidamente atualiz:dos durante todo o
decurso processual. Será de sua int€ira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos
comunicados, os quais serão considerados recebidos, não lhe cabendo qualquer alegação de não
recebimentos dos documentos.

13.4 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.

13.5 Incumbirá ao Licitânte acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responúvel pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enüada e emitida
pelo Sistema ou de sua desconexão.

13,6 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.

L3,7 Se a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10min (dez minutos), a sessão púbtica
será suspensa e só podení ser reÍniciada após decorrido, no mlnimo 24h (vinte e quatro horas), após
a comunicação do fato aos participantes em campo próprio no sistema eletrônico.

13.8 CASO A ETAPA DE LANCES ULTRÁP/ISSE O HORÁRIO DE EXPEI'IEI{TE, O PREGÂO SERÁ
SUSPENSO E NETORNARÁ NO HONÁruO NTONUEPO PELO PREGOEIRO VIA CHAT.

13.9 Não havendo expedientg ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade
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13.10

13.11

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 comunicagão do Pregoeiro em contrário.

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 antecedênci4 e a ocorrência será registrada em
ata.

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

13.12 Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro.

13.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Sucupira do Riachão -MA, 13 de outubro de 2022

Kévla Maria Llma de Sousa

S«tetfu I a Muni cipal de Ad mí n ifrtição

^
D

ANEXO I Termo de Referência - eciÍi es Técnicas e Condi de Fornecimen
ÂNEXO t-A Re detalhada dos alimentícios veis e não s
ANEIO II Modelo Padrão de osta Comercial;
AHEXOM Modelo de Declara Unifrcada;
ANEXO IV Modelo de Ata de Registro de Preços.
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EDITAL DE PREGÃONg OI4/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NA 424.414 /2022
MODÁLIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

oBIETO: REGISTRo DE PREÇo para Forneclmento de combusdveis Automotivos, Lubrlficantes, Gás
de cozinha e vasilhames, pare Atender as Necêssldades da prefeitura Municipal ae
Sucüplra do Rlachão - Ma

AI{EXO-I

Terno de Referência

ESPECTFICAçÕES TÉCNICAS E CONDIçôES DE FORNECIMENTO

1- FUNDAMENTAçÃO

Em cumprimento a Lei Federal ne 8_.666/93 e suas alteraçôes, é elaborado o presente para que seja
efetuado o registro de preços para futuras aquisições.

2 - OBJETO

Registro de Preços para aquislção parcelada de combusdveis Automotivos, Lubrlficantes, Gás de Cozinha e
Vasilhames destinados a manutenção da frota de veículos deste Município e/ou a sua disposição, em
conformidade com este documento.

2.1-JUSTTFTCÂTM

Este pedido tem a finalidade de urgente necessidade de aquisição de combusíveis, lubrificantes, e oás ds
cozinha, visando atender a demanda das Secretarias Municipa§ em deslocamentos na zona urbana e rural
do município, assim como em viag-em intermunicipais e intCrestaduais a serviço do município, sendo o gás
de cozinha utilizado com a finalidade de atendimento da demanda no consumo de gás Gif, em diversos
setores da municipalidade.

3 - DAS CONDTçÕES DE PARTTCTPAçÂO

Poderão participar desta futura contrataçâo, interessados que tenha ramo de atividade compatível com o
objeto pretendido e que atenderem a todas as exigênciag inclusive quanto à documenaçãó e requisitos
mínimos de classificação das propost"s.

4 - EXIGÊNCI,A FUf,D/II{ENTAL PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

Os preços adotados pelos interessados deverão estar de acordo com os praticados no mercado do Estado do
Maranhão, especificamente na cidade de Sucupira do Riachão/MA e nàles deverão estar inclusos todas as
despesas necessárias, inclusive custos com, impostos, taxas e quatsquer outras despesas iner€ntes à
prestação dos serviços, em conformidade com pesquisa de preços em anexo.

5 - DO VALOR MÉOIO ilpUneoo

O valor médio total estimado é de R$ 2.06O,041,30 (dois mithões, setenta mil, quarenta e um reais, trinta
centavos), demonstrados abaixo, iuntamente com a descrição dos produtos pretendidos, através de cotação
de preços realizada por esta Administração.

\
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6 - DO PROCEDTMENTO PARA REALTZAçÃO DO ORçAMENTO ESTTMAD0

Foi realizada uma pesquisa de mercado para orçar o valor estimado da futura contratação; consuttando
empresas que atuam no ramo do obieto a ser licitado e pedindo a eles que encaminhassem orçamento
informal' Daí se exEaiu uma média dos orçamentos recebidos para apurirr o valor estimado da futura
contratação.

7 - DA VIGENCIA

A futura Ata terá vigência de 12 (doze), conados a partir da data de sua publicação.

A futura contrataçâo terá vigência conforme créditos orçamentárioE contados a partir da assinatura do
contrato.

Os valores poderão ser elterados, nos casos previstos pelo dispositivo no Art 65 da Lei Federal nc 8.666/93,
sempre através de Termos Aditivos em ordem crescente, observando os respectivos créditos orçamenüários.

I - DA ESPECIFTCÁçÃO E PREçOS MÉDrO

LOTE 1. FORNECIMENTO NA CIDADE DE SUCUPIRA DO RIÂCHÂO - MA
COITIBUSTÍVEL. IOTE 1

LUBRIFICANTES - LO|IE 1

TOtrlll,
cás nn coaum E VASILHÂMES - LoTE 1

R$ 48.316,30

-l

iEagJt DESCRTçÃO DOS PRoDUTOS MII|] VALOR
UNITÁRIO

VALORTOTAI.

1
Gasolina Comum, Utilízação
Automotiva. LT 90.000 R$ 5,4s R$ 490.500,00

2
Óleo Diesel S-10, Utilização
Automotiva. LT 165.000 R$ 7,20 R$ 1.188.000,00

TOTAL R$ 1.678.500,00

I-ÍTÍJI DESCRTçÂO DOS PRODUTOS tlNn irrmtíl
VÂLON.TOTÂL

3 Graxa 10 kg Balde 50 R$ 242,50 R$ 12.125,00
4 Óleo lubrificante ,10 Diesel iiÍ Litro 150 R$ 32,50 R$ 4.875.00

leo lubrificante 40 Diesel 20 LT5 Balde 30 R$ 514.75 R$75.442,50
6 Óleo lubrificante 40 Gasolina 1LT Litro 40 R$ 27,00 R$ 1.080.00
7 lubrificante 90 Diesel 1LT Litro 60 2 5 R$ 1.455.00

Óleo lubrificante 90 Diesel 20LT 10
6

Balde
Balde

R$ 430 4.300
9 ÓIeo TEELUS 68 20 LT R$ 461,25 R52.767.50
10 Ôleo 2 tempos 500 ml Und 10 R$ 28.63 R$ 286,30
11 Arla 32 20 LT Galão 60 R$ 99.75 R$ 5.985.00

rlTilI Ef.fi
PRODUTOS UND.

VALOR
UNITÁRIO VALORTOTAL

Carga de Gás Liquefeito de
Petróleo [GLP), em Botiião de 13L2 LJnd. 200 R$ 113,75 R$ 22.750,00

13
Vasilhames para Gás Liquefeito de
Petróleo íGLP) Botiião de 13 Ks

Und. 20 R$ 217,50 R$ 4.350,00
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TOTAL

TOTAL LOTE 1 R$ 1.753.916,30

R$ 27.100

LOTE Z - FORNECTMHTTO NA CXDADE DE SÂO IOÂODOSPATOS.MÂ
COMBUSTIVEL

ITEM DESCRTçÂO DOS PRODUTOS UND QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALORTOTAL

1
Gasolina Comum, Utilização
Automotiva. LT 8.500 R$ 5,45 R$ 46.325,00

2
Óleo Diesel S-10, Utilização
Automotiva. LT 15.000 R$ 7,20 R$ 108.000,00

TOTAL R$ 154.325,OO

TOTIII. LO|IE2 R$ 15432 oo

LOTE 3 - FORNECIMENTO NA CIDADE DE BARÃO DE GRAIAÚ - MA / FLORIANO . PI
COMBUSTIVEI.

ITEM DESCRTçÃO DOS PRODUTOS UND QUÁNTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALORTOTÁI,

1
Gasolina Comum, Utilização
Automotiva. LT 12.000 R$ 5,45 R$ 65.400,00

2
Óleo Diesel S-10, Utilização
Automotiva. LT 12.000 R$ 7,20 R$ 86.400,00

TOTAL R:l 151.800,00

TOTAL LOTE 3 R$ 151

TOTAL GERAL LOTES 2 3 R$ 2.060.041,30

OBS: Havendo qualquer discordância enure â descrição e a uDidade de meüde e a do Edltel,
prevalecerá a descrlção e unidade de medlda constante no Edital,

A apuração será por item de cada lote, a divlsão por lotes seryira aperas para delimltar a área de
forneclmento,

9 - DO FORNECIMENTO

a) O abastecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades do requerente logo após a
assinatura da Ata de registro de Preços e do contrato devidamente publicado para 12 (doze) meses;

b) A Contratada se obrigará a realizar o abast€cimento com os combustíveis em quantidades solicitadas
em sua sede ou localidade especificada no ANEXO I, após a requisição emitida por servidor público
designado pela Secretaria requisitante.

c) A Contratada deverá estar apta a fornecer o produto imediatamente após a assinatura do contrato ou
instrumento hábil com a devida publicidade.

N
\
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EDITAL DE PREGÃONg 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NE 424.4I4/2022
MODALIDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

oBfETO: DE PREÇO para de CombustíYeis Automotivos,
Lubrificantes, Gás de Cozinha e Vasilhames, para Atender as Necessidades da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - Ma

/INEXO-II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrlgatório por todas as llcitanês)

tlmbrado da llcitante)

A empresa estabelêcida na (endereço completo, tetefone, fax e endereço eletrônico, se
houver), inscrita no CNPI sob tre -----..-----, neste ato representada por _-_---_.,........, cargo. RG......,...,.......,
CPF.................., (endereço). vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Prãgão Eletrônico
nc 014/2022 em epigrafe que tem por obieto a Implantação de REGISTRO DE PREçO para Fornecimento de
CombustÍveis Automotivos, Lubrificantes, Gás de Cozinha e Vasilhames, para Átender as Necessidades da
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão - M4 em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Município, conforme segue:

Itêm Marca Unldade Valor Unitárlo
R$

1 f.-a:l xx xx xx R$

Informar Valor totat R$..,

A validade desta é de 60 (sessenta) dlas coridos, contados da data da abertura da sessão pública
dê PREGÂO

A apresentaçâo da proposta implicará na plena aceitaçâo das condlções estabelecldas neste edital e
f,liIIFI,TiI*«fI

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome LegÍvel/Cargo)

:l

\
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EDITAL DE pRE cÃo Nc or4 / zo22
PROCESSO ADMINISTNATIYO NE 424,4T4/2022
MODALIDADE: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

OBIETO: REGISTRO DE PREÇO para Fornecimento de Combustíveis Automotivos, Lubrificantes, cás
dede Cozinha e Vasilhames, para Atender as Necessidades da prefeitura

Sucuplra do Rlâchão - Ma

ANEXO - tII

MODELO DE DECLARAçÃO UNITICADA
(papel timbrado da licitante)

O pregoelro e equlpe de apolo
Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão -MÁ, Estado do Maranhão

PREGÁO ELETRÔNICO NC OT4l2022

Pelo presente instrumento,a empresa..........-..-........., CNPt nc -----__-_.... com sede na....*...._......-......-..,.,,........, aEavés de seu
representante legal infra-asslnado, que:

) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código penal, que se enquadra na sltuaÉo de mlcroempresa" empresa
de pequêno portê ou cooperaüve, nos termos da Iêl nr 123/06, âltêrada pelâ Lel Complementar
n, L47 /L4,bem asslm que inexlstem fatos supervententes que conduzâm ao seu desenquadramento dêsta sltuação.

6) Declaramos, para os devidos ffns de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos Iicitatórios,

(

do RG sob ne

1) Declaramo§ para os nns do dlsposto no lnclso XXXIII do arL 7e da Consutulção Federal, não empregamos
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anot em quãlquu.
trabalho, salvo na condição de aprendlz a partir dos quatorze anos de ldade, em cumprlmento ao que determinao inilso
V do art 27 da Lei ne 8.666/93, acrescida pela Lei ne 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impediüvos para habilitaÉo no
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramog para os fins que a empresa não foi declarada inldônea por nenhum órgão público de qualquer esfera
de governo, estândo apta a contratar com o poder públlco.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário ê de empregados servidor ou
dirigente de ór8ão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso lll, do artigo 90 da Lei n"
8.66( de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durantÊ a execução do conuato, em compatibilidade com as obrigações assumldat
todas as condições de habilitaÉo e qualiffcação exigidas na licitaÉo.

drn nlatr"oard o Patro o |o <r\rct

e CPF ne cuia função/cargo
é........,....-....................-.,,..........(sócio adm lntsrador/procu rador/diretor/etc), responsávÊl pêL asímürra da Atâ de
Reglstro de Prcços/contrato.
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7) Declaramog para os devidos fins que em caso de qualquer comunicaÉo futura r€ferente e este processo
licitatório, bem como em caso de eventual contrataçâo, concordo que a Ata de Registro de Preços/Co ntrato seja
encaminhado para o seguinte €ndeÍep:

E-mall:
TeleÍone: $

drn rrl3trdrrd o Pêrrca o F <, vat

*__*;ffi; ..de2022.

.," *í
\l*,.,r1
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8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração Junto ao Sistema de
Protocolo deste MunlcÍpio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente foinecldos.

el Nomeamos e constituÍmososenhor(a)....,....,.,............-.....,......,., portador(a) do CpF/MF sobn.e.............,.-------.-., para
ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ah dê Regtsfo de referente ao Prêgão
Eletrônlco n.e Ne 01412022 e todos os atos necessárlos ao cumprimento d,rs obrigações contidas no lnstrumento
convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato,

Assinatura do Responúvel pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

--l
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EDITAL DE pREeÃoxs ot+lzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO NE 424,414 / 2022
MODALIDADE: PREGÂO SLETNÔNICO
TIPO: MENOR PREçOPOR mEM UUrÁruO

OBfETO: REGISTRO DE PREÇO para Fornecimento de Combusdveis Automotivos, Lubrificantes, Gás
de Cozinha e Vasilhames, para Âtêlder as Necessidades da Prefeitura Municipat de
Suorplra do Rlachão - Ma

ANEIO-Iv
MINUTA DO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

Aos .'....... dias do mês de .........,,.., do ano de dois mil e vinte e um, o MunicÍpio de Sucupira do Riachão , inscrito no CNPf/MF
sob o np xn«xxxxmn, com sede na cidade de Sucuplra do Rtâchão , Estado do Maranhão, romo«xxxxlorx ne xxro x -
centro, doravantc denominado Prefeitura represênBdo pelo seu Prefeito Muntcipal, rmfrpooÇ inscrito no CpF/MF sob o
nc xxxxfloq, nos termos do arL 15 da Lei Federal ne 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Munlclpal ne xxx/2020, em
face da classificação das propostas apresentada no Pregão ELETRÔNICO ne 014/2022, por delibáração da-pregoeiro,
devidamente homologâda e publicâda no Diárto Oficial do MunicÍpio em............., resolve REGISTRAn OS fnEfOS a"
empresa classificada em primeiro lugar, observadas as condições do Editâl que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem.

no CNPJ sob o nc .-.......'.............,.., ê InscrlÉo Estadual soD o ne.......,,.-......., doravantc deslgmda CONTnATâDrq, nest€
ato rGpresêntedâ por seu sóclo admlnlstrador Sr. .,.,.,.,,..,.,,.,...,,.....,,, portador do RG nc .......,.....,,..,...,,-. e do GpF ne

cúUsUIÁ PRmEIRA- Do oBJETo

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGI§TRO DE PREçO para Fomeclmento dê Combustft/els Automoüvos,
Lubriflcante§, Gás dê Cozlnha c Vasllhames, para Atênder as Necessldades da Prefêltura Munlclpal de Sucuplra
do Rladrão - llla Para fomeclmGuto êrrGnhral e pameledo durante a vigêncta da Ata de Regisro de Dreços, confolme
necessidade da Admlnistração MunicÍpal e de acordo com o edital.

1,2. Descrição:

Item ne Descrlção do ltem Untdade Quantidade MARCA Valor Unitário

VALoR TOTAL DA ATA = --- G-----).
1.3. Estê instrumento de rê8isfo de prêços não obriga a Administração a firmar as contrataçõ€s com a Contratada
Íicando-lhe facultada a utilização de outrús meios, asseguradot nesta hlpótese, a preferência do beneficiário do registro
em igualdade de condiÉes, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lel Federal ne 8.666/93 e suas alterações.

cúUsUIÁ SEGUNDA - DÁ VÂI,IDáDE Do REGI§TRo DE PREços

2.1. A presênte Ata terá validade por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

\
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2.2.O prazo devalidade da ata de registro de preços não será superior a doze meset incluÍdas eventuais prorrogações,
conforme o inciso III do § 3e do arL 15 da Lei ne 8.666. de 1993.

23. É vedado efeoar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § le do arL §§ da Lei ne 8.666. de 1993.

crÁusurÁ TERGETRÂ - Do pnÁzo, rí)cAl DE EITITREGA E coNDrÇôEs DE REGEBTMENTo

3.1. O fomecimento, objeto desta Atq deverão seÍ entregues (sem ônus de entrega), prrcehdrmente, de acordo com as
solicitsções das Secretarias municipais solicitantes, na sede do Írxxxxxrrurxxrrl sita à Rua rorxxxxx, no xxxxxx, bairro
xxxxxxxxx no Município de Sucupira do Riachão -MA.

3.2 A(s) empresa(s) vencedora(s) e detentora(s) da Ata de Rêgistro de Preços devera(ão) atender as solicitaçôes da
Secretarias Municipais de Educação, no prazo máximo de 05 (cinco) dlas, contados do momento do recebimento da nota
de empenho, conflrmação por e-mail ou contato telefônico, seguindo rigorosamente as quantidades solicitâdas.

3.2.1. Os prâzos de que Eatam o item 3.2 poderão ser prorrogados uma vez por igual períodq quando solicitado pelo
convocado durantê o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo iusdficado acêito pela AdminisEÍaÉo.
3.3. As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo perÍodo de L2 (doze) meses, a partir da data
de assinatura desta Ata de RegisEo de Preços.

cúUsUIÁ QUARTÁ - DITS coNDIçÔEs DE RECEBIMENTo Do oBIETo

+.l.Os produtos, obreto desta Ata, deveÉo ser enEegues rigorosamente de acordo os descritivos constantes no ANEXO
I, e com o solicitação do setor responsável de cada secretaria pêlo período de 12 (doze) meses,vlgência da Ata de Registro
de Preços.
4.1.1.Os produtos, obieto desta licitação deverá ser entregues conforme solicitação, de forma parcelad4 pelo perÍodo de
12 (doze) meses, a parür da data de assinatura desta Ata de Reglstro de Pregos.

cúus-rflÁ sExrA - DÂs oBrucAçôEs DA CoNTRÂTADA

6.1. Deverá realizar a entrega do produto solicitado em estrita conformidade com as especificações contidas no Edital e
proposta de preços apresentâda, à qual se üncula, não sendo admitidas reüficaçõeg quer seja no preço, prazo de enfega
ou dêmals condlções estabêlecidas entre as partês.

6.2. Deverá responsabilizar-se pela entre8a dos produtos, respondendo civil e criminalmente por todos os danot perdas
e preiuÍzos que, por dolo ou culpa su4 de seus empregados, preposto, ou terceiros, na execução do contrato, vier a direta
ou indiretamente, causar ou provocar à Contrâtânte e a terceiros.

6'3' Deverá responsabilizar-se pela entrega dos produtog respondendo pordanos e desapareclmêntos de bens materiais
e avarlas que venham a ser causadas por seus empregados ou preposto à Contratante e a terceiros, desde que Íique
comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade o acompanhamento realizado pela
Contratantg de acordo com o art 70 da Lei ne 8,666/93.

6.4. Os produtos deverâo ser acondicionados conforme norma do fabrlcante, dêvendo garantir proteção durante
transporte e estocagem, constar idendflcação do prcduto e demais informações exigidas na leglslaÉo em vigor e em
conformldade com as normas vigentes.

6,5. Deverá observar rigorosamente as normas de segurança, ambiental, higlene e medicina do trabalho

6.6. Deverá entregar, durante todaa vigência da Atâ de Registro de Preços,amesma marca dos produtos apÍesentados
na priopo§ta.
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6.7. Não serão aceitas trocas de marcas dos produtos após a assinatura da Ata de Registro de Preços, Caso ocorra algum
problema no fornecimento da indústria e ou distribuidora para entregar a marca adjudicad4 deve-se encaminhar
solicitação prévia para avaliação do Fiscal e do Gestor da Ata de Registro de preços.

6'8. Todas as despesas com u"nsporte, Eibutos, frete, carregamento, descarregamento, enqrrgos trabalhistâs e
prevldenclárlos e oufos custos decorrentrs direta e tndlretamente do fomeclmento do obreto desta licltaÉo, correrão
por conta exclusiva da contratada.

6.9. Deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidad€ com as obrtgações por elâ assumidas, todas
as condições de habilltação e qualtffcação exigidas na ltcltaÉo.

cúusuÁ sÊrrMA - oBruGAçÕEs Do cottITRÂTA[Tt:

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.2. Verificar minuciosamentg no prazo ffxado, a conformidade dos bens recebidos proüsorlamênte com as
especincações constantês do Edltal e da proposta, para fins de aceltaÉo e recebimento definitivo;

7.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no produto fornecido,
para que seia substituÍdo, reparado ou corrigido;

7.4. Acompanhar e flscallzar o cumprlmento das obrlSações da Contratada, através de comlssão/seMdor especlalmênte
designado;

7.5, Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornêclmento do obreto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.6. Comunicar à (s) licitante (s) vencedora (s) qualsquer irregularidades no fornecimento dos produtos, para adogão
das providências cabíveis.

cúu§urá oITÂvÁ - DAs oBRIcAçÕEs DA coNTRÁTADA REIÁTIylrs Â cRrrÉruos DE susTENTABILIDÁDE

8.1. As boas práUcas de oümizaÉo de rccurcog redução de desperdíclos e menor poluiÉo se pautam em alguns
pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela ContratâdA que deverá fazer uso racional do consumo de
energia e águ4 adotando medidas para evitar o desperdícto e a Contratada dêvêrá:

a) Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar
como facilitâdor(es) das mudanças de comportamênto.

b) Dar preferência à aquislção e uso de equlpamêntos e complementos que promo m a reduÉo do consumo de
água e que apresent€m eficiência energética e reduçâo de consumo,

c) Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.
d) Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e Água
ê) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos

serviços.

0 Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água,
8) Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre

redução de consumo de energia €létrica, de consumo de água e destinação de resÍduos sólidos, observadas as
normas ambientais vigentes.

h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na
selêçâo de colâboradores no quadro da empresa.

i) Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também
a legislaÉo ambiental para a prevenção de adversldades ao meio ambiente e à saúdê dos uabalhadoles e
envólúdos na prestação dos seMços éomo extge a Lei ne 9,985/OO. N

\
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i) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela
empresa na prestação dos serviçot inclusive os potencialmente poluidoreg tais como, pilhas, baterias,lâmpadas
fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos inservÍveis, produtos e componentes eletroeletrônicoi que
estejam em desuso e sujeitos à disposição final, considerados lixo tecnológlco.

k) E proibido incinerar qualquer resÍduo gerado.
l) Não é permltida a êmlssão de ruídos de alta intenstdade.
m) Priorizar a aquisição de bens que seiam constituÍdos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
n) Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possiÚilitem a

captação, transporte, armazenamento ê seu aproveitamento;
o) Colaborar para a não geração de resíduos g secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o

tratamento dos resÍduos sólidos e a disposição ffnal ambientalmente adequada dos rejeitos,

8.2. Deverá observar no que couber, durante a execução contratual, crltérlos e práflcas de sustentabiltdade, como:

a) Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
b) Em caso de necessidade de enúo de documentos à contratante, usar preferenclalmente a funÉo "duplex" (frente

e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
c) Capacttar seus empregadog oriêntando que os resÍduos não poderão ser dispostos em aterros de resÍduos

domlclllares, áreas de "bota forá", encostaq corpos d'água, lotes vagos ê áreas protegldas por Lêl, bem como em
áreas não licencladas.

d) Armazenâr, transportar e destinar os resÍduos em conformidade com as normas técnlcas especÍficas.

GúUS:rIIÁ iloIvA - Do PAGÂMH{m

9.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal,
acompanhada pela ordem de serulços (quando houver), deüdamente assinada pelo flscal deslgnado pelo Munlcíplo e
acompanhada ainda das CND'S FGTS, TRÂBALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de
transferêncla eletrônlca para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma,

9.1.1. O respectivo pagamento somente será êfetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas
decorrentes da contratação, em êspecial ao arL 55, inciso XIII da Lei Federal nc 8,666/93.

9,2, As notas fiscais deverão ser entregues no setor de compras,

9.3. CRITÉRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL:

9.3.1. O faturamento deverá ser feito através de nota fiscal eletrônica da empresa que partlcipou da licitaÉo
emitida: a xxr(ffixxxxxxxxxxxxx de Sucuplra do Rlachão -MA, CNP| sob ne EooooosoooooooÕosn§noÕoosoç
9.3.2. Endereço: xxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxx, Centro, Sucupira do Riachão -MA,

9.4. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas e seu vencimento ocorrerá 15 (quinze) dias após a
data da sua reapresentaçâo,

9.5. Poderá a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de inadimpl€mênto da CONTRATADA
relaüvamente a êxecução do contrato, recalndo sobreà másma as penalldades prevlstas nalei Federal nr 8.666/93. 

\
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9.33. No corpo da IlÍoE Flscal dêverá orter:
9.3.3.1. A modalidade e o número da Licltação;
9.3.3.2. O número da Ata, número do Pedido de Fornecimento (ou oflcio) e número do empenho;
9.3.3.3. número do item e descrição do produto:

Reístro de Preços:
9.3,3.5. valor unitário (conforme a Ata de Regisuo de Preços), forma de apresentâção e valor total.
9.3.3.6. O número da e da conta correntê da CONTRATADA.
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9.6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos Recursos da
seguinte dotaÉo orçamentária:
REGUR§OS ORçAMENTÁRIOS

--l

Conta ór$ol
Unidade

Funcional programática Elemento de despesa Fonte

t§rna5fa:t
3.3.90.30.30.O0l.f,n 3axrx

xxxxoflx
)Õfi)offxx

9.6.1. Em exercícios futuros, correspondentes à vigência do contrato, a despesa ocorrerá a conta de dotações
orçamentiárias próprias para atendimento de despesas da mesma natureza.

9.7. Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustâdos.

9.8. Somente podeÉ ocorrer a recomposiÉo de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, Il, "d" da Lei
8.6661e3,

9.9. Não sêrão liberadas recomposições decorrentes de innaÉo, que não conÍigurem álea econômica extraordinária
tampouco fato previsível,

9.10. Os pedidos de recomposit'o de nalores deverão ser protocolados iunto ao Setor de Protocolo da Prefeitura
Municipal.

9.11. Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos
comprobatórios para a referida recomposlção, conforme disposto no Arttgo 65, II,'d" da Lei 8.666/93.

9.12. Os valores recompostos somênte serão repassados após a assinatura, devoluÉo do Termo assinado (conforme o
caso) e publÍcação do Termo de Aditamento.

cúusur^a DÉcrMA - DA FrscAlrzÂçÃo DÁ ATÂ DE REGrsrRo DE pREços

10.1. Caberá ao(a) Sr(a) portador(a) do RG. ne ......-........ ê inscrito(a) no CPF/MF sob o ne ......-.....-.,
representante da CONTRATADÀ a responsabilizar-se p or: (nome lndlcodo na D€f,;lomlçüo Uaücda ANEXO lrD

10.1.1. Garantlr o cumprlmento das atiúdades, de acordo com as diretrizes estabelecidas parâ sua realização.
10.1.2. Reportar-se ao fiscal de contrato quando necessário, adotando as providências pertinentes para a correção
das falhas detectadas.

10.2.AfiscalizaçâoeoacompanhamentodaenFe8adosprodutosdaAta,seráefetuadopelo,ffi,dâ
Sêcrctarta Munlc{pal dê )omffiffioÇ crt o CPF ne rffioffi, e-mall Eoooooo«(ploffi( Telêfonc (rx) rnnnooç a
fim de verificar a conformidade dele com as especificaçôes técnicas dispostas no mesmo, junto ao representante da
CONTRATADÀ assim como solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se
não sanadas no prazo estabelecido, serão obieto de comunicação oficial à CONTRATADÀ para aplicação das penalidades
cabÍveis.

103,4 ÍiscaltzâÉo da presente Ata de Reglstro depreços ficará a cargo do Secretário Municlpal de x§, Senhor xxxxxxxxx,
inscritô no CPF/MF sob o n! xxxxxxxxxxx portador do RG ne xxxxxxx.

cúusulÁ DÉcItíÂ PRIMEIRA - Do AG0MPAI{HAMENTo Dos pREços

11,1. Os preços registrados na presente ata poderão ser alterados em decorrência de eventual redução daqueles
praucâdos no mêrcado, ou de fato que elevê o custo dos bens correspondentes,

Página 34



Pr.t.lturo t tur{Crpol C.

d ria NT Itrortdo poro o lo o\ro

/ ,.\',-Y.?!'^)'tt\li\/
"..,. ÍíÍ -,-,'\- n:,orr_'-l

11'2. Na hipótese do preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o fornecêdor será convocado para que promova a redução dos preços.

11.2.1. Em não sendo reduzldo o preço, o fornecedor será llberado do compromlsso assum,do, sem apllcaçâo de
penalidades administrativas, podendo o Município de Sucupira do Riachão, convocar os demais fornecedores
chs$ncados pare, nas mesmas condlÉes, oferecer lgual oportuntdade de nêgoclação, ou revogâr a atâ de reglstro
de preços ou parte dela.

11.3, Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao regisffado, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações
assumidas, este poderá solicitar revisão dos preço9 mediante requerimento fundamentado, a ser protocolado antes do
pedido de fornecimento, mediante demonstEÉo de fato superveniente que tenha provocado elevação relevante nos
preços praticados no mercado.

113.1, Procedente o pedido, o MunicÍpio de Sucupira do Riachão, poderá efetuar a rêvisão do preço regist'ado no
valor pleiteado pelo fornecedor, caso êste êsteia de acordo com os valores praticados pelo mercado, ou apresentar
contraproposta de preço, compadvel com o vlgente no mercado, para a garantia do equilÍbrio econômlco-
financeiro.

113.1.1, Caso não aceite a contrapropostá de preço apresentâda pelo Município de Sucupira do Riachão, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

11.4. Não sendo acatado o pedido de revisão, este será indeferldo pelo Munlcípio de Sucupira do Riachão ê o fornecedor
continuará obrlgado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de
cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades adminisEativas previstas em lei e no
editâ1.

11.5. Na hipótese do cancelamento do registro do preço do fornecedor, prevista no subitem anterior, o MunicÍpio de
Sucuplra do Rlachão poderá convocar os demals fornecedores subsequentes de acordo com a classlflcação final.

cúUsurÁ DÉGIiTA SEGUI{DA - Do cAI{cHÁitENTo DA ÂTÂ

12.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de noüffcação iudicial ou
extrajudicial, sem que a CONTRATADA assista o direito a qualquer indenização, se esta;

12.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade.
12.1.2. Sem ,usta câusa, e préúa comuntcâção à Prefeltura suspender a execuçâo dos servlços.
12.1,3. Infringir qualquer cláusula destâ Ata e/ou da Let Federal no 8.666193,
12.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmênte as cláusulas desta Ata, especincagões ou prazos.

12.2. O cancelamento do Reglstro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver:

12.2,1. AlteraÉo soclal ou modlficâÉo da flnalldade ou da esrutura da empres.r, que prêrudlque a execução do
obieto conEatado.
12.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovad4 impediüvo da execução do Conrato.
12.2.3, Por razôes de interesse público devidamentê demonstrado e iustificado pela Prefeitura,
12.2,+.Peloahaso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prêfeitura, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimênto de suas obrigações até que sera normallzada a siutaÉo, caso em que sua decisão
deverá ser comunicada por escrlto à AdministraÉo Municipal.

12.3. A solicitação da CONTRATADA, para cancelamento dos preços registrâdos deverá ser formulada com antecedência
mÍnima de 30 (trinta) diat facultado à Prefeitura a aplicação das penalidades previstas nesta Ata caso não aceitas as
razões do pedido.

12.4. A comunicaÉo do cancelamento do prego regisfado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita pessoalmentê

:l

ou por correspondência com avlso de receblmento, runtando-se o comprovante ao respectivo processo
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12.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da CONTRATADÀ a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial da União e pela Intêrne! considerando-se, assim, para todos os efeitog cancelado o preço
re8istrado.

CúUSULA DÉGIMA TTRCEIRA - DAs Pf,NAI.tDADEs

13.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinada a Ata de Registro de Preços lmportará
na aplicação de multa correspondente a 109o fdez por cento) sobre o valor constante da propostâ, nos itens que forem
obleto de registro. A recusa se confrgura a partir do 50 (quinto) dia da data da notificagão para retirada e devolução
devldamêntê asslnadâ.

13.2. Mula de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem preiuÍzo
da devolução dos produtos/materlals, caso este nâo atênde o dtsposto no edltâL sem pre,uÍzo das demals penalldades
previstas em re8ulamento.

13.3. Multa de 0,330ó (zero vÍrgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada 24 horas (vintê e quatro) horas
de afaso, até o limite de 10oá (dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiêraÉo ou continuldade da rêcusa ou
nâo enEega do obieto levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.

13.4. lmpedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de até 05 (cinco) anos caso o
cancelamento decorra do disposto do subitem anterior ou fraude observada a ampla defesa do contraditório,

13.5. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras.

cúUsUIÁ DÉCIMA QUARTA - DÂ FRAUDE E ANTICoRRUPçÂo

14.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupgão prevlstâs na legslação brasileira, dentre elas, a
Lei de lmprobidade Admintstratlva [Lei Federal nc 8.42911992), a LelFederul ne 12.84612013 e seus regulamentos, se
compmmetem que para a execrrção destê contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a
quem quer que seja, aceÍtar ou se compnometer a aceitar, de quem quer que seia, tânto por conta púpria quanto por
intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantâBens financeiras ou beneflcios indevidos de
qualquerespécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou decorrupção,bem como de manipularou fraudar
o equilíbrio econômico financ€iro do presente contrato, seia de forma dir€ta ou indireta quanto ao obj€to deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores aiam da mesma forma.

cúusulA DÉcrMA errrrrA - Do FoRo

15.1. Para as questões decorrentes da execuÉo dêste insFumento que não possãm ser dirimidas administrativamente,
Íica eleito o foro da Comarca de São loão dos Patos, com referência expressa a qualquer outro por mais prlvilegiado gue
seja,

cúusum nÉoul sExrÂ - DÂs DlsposrçôEs Fril/us

16.1. A presente Atâ de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e.mail
dlsponlbillzado pelo llcltante na fase de habilltação, competindo ao Contratado a lmpÍ€ssão e asslnatuE do
instrumento em 02 (duas) vlas, proüdenciando a entrega da via original no Departamento de Licitações da Prefeitura
MunlcipaL êm até OS Íc'hcol dlas epós o seu rêcêblmênto.

16.2. A üa do instrumento destinada ao Detentor da Ata de Registro de Preço' devidamente assinada pelo Contratante,
será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para reürada no Paço Municipal a partir de
05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

163.4 execução do confato,bem como os casos nele omlssos, regular-se.ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos
de dirêito público, aplicando-se lhes, supletivamênte, os princÍpios de teoria geral dos conratos e as disposições de
direlto prlvado, na forma do anigo 54, da Lel ne 8.666/93, combinado com o inciso XII, do arL 55, do mesmo
legal.

:-
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16.4. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos osseus dispositivos o edital do Pregâo
Eletrônlco nc Ot+/2022 e a proposta da Conratada conforme estabelece a Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações,
naquilo que não contrariar as presentes disposiçôes,

16.5. A Contratada deverá manter, enquanto vlgorar o registro de preços e em compaübilidade com as obrlgações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PÍegão ne O10l2O22

16.6' Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelendssimo Senhor
Prefeito Municlpal do MunicÍplo dê Sucupira do Riachão, e pelo Sr. -----, qualiflcado preambularmente,

representando a Contratada e t€stemunhas.

Sucupira do Riachão - MA, ..... de ..................,,...,.,.,.. de 2022.

à,+
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