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PREGÃO PRESENCIAL N"001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N"022/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas.

MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM
=

DATA DE SESSÃO: Dia 25/03/2022.

■

HORÃRIO: 8:30 min. Horário de Brasília/DF.

■

FONTE DE RECURSOS:001 RECURSOS ORDINÁRIOS

®

VALOR ESTIMADO: R$ 163.820,00 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e vinte
reais).

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão
Permanente de Licitações - CPL, em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às

12:00 horas, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes
endereços eletrônicos: no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:
https://scrodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do email da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao(a}gmail.com.

São Domingos do Azeitão - MA, 11 de março de 2022.

Hjigo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

EDITAL

Toma-se público, para o conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE SÃO
DOMINGOS DO AZEITÃO, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.333/0001-34 por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL e do Pregoeiro

Hugo Ribeiro Cardoso, designado pela Portaria n° 002/2022-GAB de 03 de janeiro de 2022,

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, na forma da Lei n.° 10.520/2002, do Decreto n.° 10.024/2019, Decreto

Municipal n° 007 de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/1993 e de outras nomias

aplicáveis ao objeto deste certame e disposições deste instmmento, conforme condições,
especificações e quantidades apresentadas no ANEXO 1.

O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Pemianente de Licitações - CPL, em
dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser
obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da
Prefeitura
Municipal
de
São
Domingos
do
Azeitão/MA:
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-

mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.
DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DA
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
DATA DE SESSÃO: Dia 25/03/2022.

HORÁRIO: 8:30 min. Horário de Brasília/DF.

LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro,
São Domingos do Azeitão - MA.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP? NÃO
LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA ME/EPP? SIM
1.

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o iníeio da abertura dos

envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento
da Comissão Permanente de Licitações que se seguir.

2.

No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com

respeito:

2.1

Ao recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
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2.2
2.3

A abertura dos envelopes de Proposta;
A abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor

preço.

2.4

A devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não

houver recurso;

3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário
Oficial dos Municípios, no Jornal de Circulação Regional, no Site do Tribunal de Contas do
Estado: https://site.tce.ma.gov.br/ e no site do Município de São Domingos do Azeitão/MA:
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ quando for o caso por meio eletrônico no e-mail

cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com, a critério da Comissão Permanente de Licitação. As
informações colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de
comunicação da Comissão Pennanente de licitação.
1.

OBJETO

1.1

Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas.

1.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3 O valor estimado para esta licitação é R$ 163.820,00 (cento e sessenta e três mil,
oitocentos e vinte reais).

1.4 As vigências dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do art. 57

da Lei n° 8.666/93, os prazos serão contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no
interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser pron'ogado de acordo com o disposto
no inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

1.5 O recebimento dos bens ficará a cargo do Fiscal/Gestor do Contrato, através de

servidores (fiscal e substituto) a serem designados pela Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão, na fonna do art. 67 da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores.
1.6 Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em
seu artigo 48, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta
licitação terá itens com participação exclusiva de microemoresas - ME e empresas de

pequeno porte - EPP. Os itens serão fracionados em cota de 25% para participação

exclusiva de ME,EPP e MEí,sendo o quantitativo restante de 75%, aberto para ampla
participação de empresas em geral, tudo em conformidade com os artigos 48, inciso III
da lei complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014.
2.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
prevista no orçamento, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

02.06.08.244.08.2.090 - Aquisição de cesta básicas para a população de baixa renda
3390.32.00 Mat Distrib Gratuita
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DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Até o início do horário da abertura da sessão, o(a)Pregoeiro(a) ou, por delegação deste,
a equipe de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais
presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de
lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:
®

Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no

mesmo certame;

9

Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

3.2 O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro (a) ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que
o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade original ou outro documento
equivalente.

3.3 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração, ou
instrumento particular, ou tenno de credenciamento (Modelo no ANEXO X), com poderes
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente, devidamente acompanhado do RG em originai, bem
como cópia do respectivo estatuto; Contrato social em vigor, com todas as suas eventuais

alterações, ou ato constitutivo consolidado ou documento equivalente do licitante. Em

sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, com todas as suas eventuais

alterações, ou ato constitutivo consolidado, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e cópia do RG e CPF
dos sócios.

3.4 Somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem
presentes na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.

3.5 Os licitantes deverão apresentar Declaração de enquadramento no art. 3° da Lei
Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.° 147/2014, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e para as cooperativas, conforme modelo

constate do ANEXO III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a
licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na referida Lei Complementar n°.
123/2006, alterada pela Lei complementar n.° 147/2014.
3.6

Ainda no CREDENCIAMENTO, as empresas deverão apresentar, com o intuito de

verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça à participação no certame ou a futura contratação:
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3.6.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (http://www.poi1altransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
3.6.2 Cadastro

Nacional

de

Empresas

Punidas

-

CNEP

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPoi-=nome&direcao=asc);
.6.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
j

Obs: 1 A consulta dos cadastros acima mencionados poderá ser obtida de forma
consolidada no endereço no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

Obs: 2 A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de
simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n°
12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junlio de 2017, Lei n° 13.726, de
8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

3.6.4 A não apresentação dos itens citados acima não descredenciará o licitante, podendo
ser consultado pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio.

3.6.5 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir o licitante, por
falta de condição de participação, nesta licitação.

3.7 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o(a) Pregoeiro(a) ou que
se ausentar ou não se faça representar na sessão ficará impedido de participar da fase de

lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de
renunciar ao direito de inteiposição de recursos, enfim, de todos os demais atos de
representação no certame.

3.8 Após o credenciamento, será declarada, pelo(a) Pregoeiro(a), a abertura da sessão e não

mais serão admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.9 Será admitido apenas 01(um)representante para cada licitante credenciada.

j.10 A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para
se manifestai- em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado
representando mais de um licitante.

3.11 Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio e juntados ao
processo licitatório;

3.12 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do(a) Pregoeiro(a).
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3.13 As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - AvI^ de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse Edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a).

3.14 Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do início da sessão.

3.15 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(a)
Pregoeiro(a) separados dos envelopes da proposta e dos documentos de habilitação,

poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por esta CPL ou

publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que atenderem a todas as exigências, que estejam com
Credenciamento regular, conforme exigido, e inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos.
4.2

Não poderão participar desta licitação:

4.2.1 Empresa cujo estatuto ou Contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;

4.2.2 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
4.2.3 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

4.2.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n" 8.666, de 1993;
4.2.5 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.6 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.2.7 Estrangeiros que não tenlram representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.8 Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação, salvo se não impedida
legalmente;

4.2.9 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.10 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;

4.2.11 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n° 746/2014-TCU - Plenário);
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4.3 Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de;
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela
demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até
o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de
maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na
execução dos sei-viços/fomecimento de bens contratados, de empregado da futura Contratada
que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
neste órgão contratante.

4.5 Os documentos necessários e exigidos neste Edital para HABILITAÇÃO deverão ser
apresentados na forma do art. 32 da Lei 8.666/93 e art. 3°, II da Lei n" 13.726/2018, a
seguir transcrito:

Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada pela Lei n°
8.883, de 1994).

Art. 3° Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é
dispensada a exigência de:
(•••)

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente
administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia,
atestar a autenticidade.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO '

5.1 A Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada,
assinada e rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:
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•

Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telerone, fax

(se houver) da Empresa licitante;

e

Indicação do banco, da agência e dos respectivos códigos e número da conta corrente

para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como a indicação do
nome, número dos documentos pessoais e qualificação (cargo/função ocupada) do
responsável pela assinatura do Contrato;

•

Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias conidos, a contar da

data prevista para a abertura dos envelopes de proposta. As propostas que omitirem o prazo
de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias coiTÍdos.
Preço unitário e total, em moeda con-ente nacional, conforme especificações contidas no
ANEXO I - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de qualquer natureza,
impostos, taxas, fretes e outros;

e

O licitante deverá descrever detalhadamente os objetos ofertados, que deverão ser

indicados, CONFORME PLANILHA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
• Prazo de entrega dos objetos consta no Termo de Referência.

» Os preços cotados deverão ser equivalentes ao praticado no mercado, sendo o preço
total em moeda nacional (R$), devendo conter duas casas decimais após a vírgula, o qual
deverá ser indicado em algarismos e por extenso prevalecendo, em caso de divergência
entre os valores, a indicação por extenso.

»

Não será admitida mais de uma cotação para o cada item da licitação, bem como

cotação de quantidades inferiores às especificadas.

6.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 Os licitantes, inclusive as microenipresas e empresas de pequeno porte, deverão
apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma)via, no Envelope n° 02, devidamente
fechado e rubricado no fecho, contendo a seguinte documentação:
6-2 Habilitação Jurídica: Os licitantes deverão atender as seguintes exigências relativas
à Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte
documentação:

6.2.1 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaldocmpreendedor.gov.br;
6.2.2 Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no caso de
pessoa física;

6.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais
alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de
eleição de seus administradores;
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6.2.4 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanliada de prova de diretoria em exercício;

6.2.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.2.6 Cédulas de identidade e CPF dos sócios, conforme o caso, do titular da fuma
individual, dos sócios das sociedades civis ou comerciais e dos diretores no caso das
sociedades anônimas.

6.2.7 Somente serão habilitadas na presente licitação, além de toda a documentação
exigida, as licitantes que apresentarem, no seu objeto social (Contrato social de
constituição ou em suas alterações ou Contrato social consolidado em vigor ou registro
comercial em vigor para firmas individuais) ramo pertinente ao objeto desta licitação.
6.2.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

6.2.9 Os documentos relacionados neste item não necessitam constar no envelope
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO", se apresentados na fase de credenciamento
neste Pregão.
6.3

Regularidade Fiscal. Social e Trabalhista:

6.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Físicas(CPF),conforme o caso;

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

6.3.3 Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional referente a todos os

créditos tributários fedeiais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional, mediante apresentação as:
• Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais Dívida Ativa
da União e Previdenciária.

6.3.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio da licitante,
mediante:
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Certidão Negativa de Débitos

®

Certidão Negativa de Dívida Ativa.

6.3.5 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
6.3.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual:
«

Certidão Negativa da Fazenda Estadual;

®

Certidão da Dívida Ativa- Estadual.

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

6.3.8 Prova de situação regular perante o Fundo de Gai-antia por Tempo de Serviço,
através de apresentação do:
e

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

6.3.9 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da:
®

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

6.3.10 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a'documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilita.
6.4

Qualificação Econômico-Financeira:

6.4.1.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de
preço, quando não vier expresso o prazo de validade.

6.4.1.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou

seja, referente ao ano de 2020 e, presentados na forma da legislação em vigor,
acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir o
PROPONENTE boa situação financeira. O Balanço deverá ser autenticado na Junta
Comercial do Estado.
m
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6.4.1.3 A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE será baseada na

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Con-ente
(LC)resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa
que apresentar resultado maior do que 1 (um),em todos os índices aqui mencionados:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Lxigível a Longo Prazo
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Lxigível a Longo Prazo
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.4.1.4 As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa situação
financeira iguai ou menor que 1 (um) deverão comprovar relação dos compromissos
assumidos pela PROPONENTE que importem na diminuição da capacidade operativa ou

absorção de disponibilidade financeira, calculada em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação. A comprovação será feita mediante apresentação
do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,já exigíveis e
apresentados na foiTna da legislação em vigor.

6.4.2 As empresas que apresentai-em resultado inferior ou igual a l(um)em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez CoiTente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação ou do item pertinente.

6.4.2.1 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do
Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no mês

imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.

6.4.2.2 Serão considerados aceitos como na fonna da lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
•

Publicados em Diário Oficial ou;

o

Publicados em jornal de grande circulação ou;

e

Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;

»

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

ou domicílio da licitante, na forma da IN n" 65 do Departamento Nacional do Registro
do Comércio - DNRC, de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
11
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Diáiúo, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na
documentação, dos Tennos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

6.4.2.3 As empresas com escrituração digital deverão apresentar impressão do arquivo
gerado pelo SPEED contábil constante na sede da empresa, apresentando:
®
Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador - .Tunta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contábil);

e
•

Termo de Abertura e EnceiTamento (impresso do arquivo SPED contábil);
Requerimento de Autenticação do Livro Digital (impresso do arquivo SPED

contábil);

•
®
®

Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo.SPED contábil);
Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);
Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil).

6.4.2.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
6.5

Qualificação Técnica:

6.5.1

A documentação comprobatória da qualificação técnica consistirá:

a) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, com comprovação ou
declaração de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto
do presente Pregão Presencial, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devendo o(s) documento (s) conter o nome, o endereço e telefone da (s)
entidade (s) atestadora (s).

6.5.2 Quando mostrar-se necessário, os atestados de capacidade técnica poderão estar
sujeitos à diligência por parte do(a) Presidente da Comissão Pemianente de Licitação ou
equipe técnica da Contratante, que poderá averiguar através de visita técnica a
autenticidade das informações. Se durante esse processo, for constatada de fraude de
qualquer um dos documentos, a licitante envolvida estará automaticamente desclassificada

do processo licitatório. em questão, além de estar sujeito às penalidades prevista neste
edital.

6.6

Outros Documentos:

a) Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituição Federal, conforme ANEXO 11.

12

^

í-f

S

Í í" U

DE

ísj^ci" TJO

'ARA CRfel&CER COM UBVífiúADE

b)

Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de haBmfãção

(ANEXO IV).

c)

Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, inclusive

na vigência contratual, caso venha a ser Contratado, no ANEXO V.

d)

Declaração de elaboração independente de proposta conforme ANEXO VI.

e) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando que atende as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, no
ANEXO VIL

6.7 Sob pena de inabilitação, os' documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

a)

se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b)

se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c)

se a licitante for a matriz e a prestadora de serviço/fornecimento de bens for a filial,

os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.

6.8 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e,
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

6.9 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.

6.10 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.

6.11 O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via
postal ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.

6.12 Os documentos de habilitação emitidos VIA INTERNET, que possam ter sua
autenticidade consultada, poderão ser apresentados sem autenticação por Cartório ou pela
CPL, devendo serem consultados pela equipe de apoio.

6.13 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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6.14 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.

6.15 A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e
não será devolvida a proponente.

6.16 Não será concedida a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos
exigidos, salvo no caso de licitante que comprove sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, cujos documentos apresentados para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, tenham alguma restrição. A esta licitante, fiea assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do momento que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, à critério da COMISSÃO, para reapresentação da
documentação devidamente regularizada.

a) A não reapresentação da documentação devidamente regularizada no prazo previsto
no subitem anterior implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
lieitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar
a licitação.

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no
presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
6.17 E de exclusiva responsabilidade das lieitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.

6.18 As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo
próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do
seu representante legal.

6.19 A COMISSÃO se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.

6.20 O número do Cadastro Nacional da Pessoa .Jurídica ~ CNPJ indicado nos documentos

da Pi oposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que
efetivamente vai prestar os sei-viços/fornecimento de bens objeto da presente licitação, com
exceção da:

a)

Certificado de Regularidade do FGTS,que poderão ser da sede da pessoa jurídica;

b)

Certidão de Falência/coneordata/recuperação judicial, e da Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas - CNDT, a Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com Efeitos de
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Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,^s^edida
pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da sede da pessoa jurídica.
6.21 A declaração falsa relativa ao ctimprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

7.

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

7.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão,
ou solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a realização do Pregão, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 horas na sala da

Comissão Permanentes de Licitações, situada Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, nesta
cidade.

7.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.

7.3 A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na
forma e nos prazos previstos na Lei 8666/93 e na Lei 10.520/2002.

7.4 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas;

7.5

Caberá o pregoeiro, decidir sobre a petição no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

7.6 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele
estabelecidas.

8.

DA SESSÃO

8.1 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei n" 10.520/2002 e em confonnidade com este
Edital e seus Anexos.

8.2 No dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu

representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste
Edital.
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8.3 Declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admiti^
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação(ANEXO ÍV)e dos envelopes.
9.

DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS

9.1

A sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:
o

Credenciamento;

e

Abertura da Sessão;

e

Da entrega dos Envelopes;

®
®

Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;
Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte;

©

Fase de habilitação;

e

Da Adequação da Proposta de Preço;

s

Fase Recursal.

10.

DA ABERTURA DA SESSÃO

10.1 A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.

10.2 Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão (FORA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO) Declaração de pleno conhecimento
e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo ser adotado o
modelo constante no ANEXO IV, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação e entregarão os envelopes de proposta (Envelope n" 01) e de documentos de
habilitação (Envelope n" 2), na forma prevista neste Edital.

10.3 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à
conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.
11. DA

ENTREGA

DOS

ENVELOPES (PROPOSTA

DE

PREÇOS

E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

11.1 A Proposta de. Preços e documentação de Flabilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender
aos requisitos abaixo:

®
*

Envelope n° 1: Proposta de Preços;
Envelope n° 2: Documentos de Habilitação.

11.2 Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:

16

, --.i

p R £ r-

Vr 'í '

r?

A

rj f:

'

PA?>A CRHISCH^ COM LIBERDADE

ENVELOPE N" 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
•
RAZÃO SOCIAL DA EiMPRESA
CNPJ;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS
BÁSICAS.

ENVELOPE N"2- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTAS BÁSICAS.

11.3 As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas
ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.

11.4 Não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja o
especificado no preâmbulo do Edital.

11.5 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta
implicará a submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente
Edital de Pregão e seus Anexos.

11.6 As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

11.7 Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo Con-eio, que
comprovadamente forem recebidos antes do início da sessão.

12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE

12.1 0(A) Pregoeiro(a) procederá á abertura dos envelopes contendo as propostas de preços
e verificará:

a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos
estabelecidos neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, ao art. 4°, VII, da Lei n.° 10.520/02,
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subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações e no Decreto
Municipal n° 007/2021.

b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no
art. 3°, III, da Lei n.° 10.520/02, tendo como base o parâmetro mercadológico constante de
orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna da licitação.

c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade
do preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.

d)

A Planilha de Preços e Quantitativos, constante no Termo de Referência, contém

LOTES/GRUPOS/ITENS EXCLUSIVOS COM COTA RESERVADA para a contratação
de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores
Individuais - MEL em conformidade com os artigos 48, inciso III da lei complementar
123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014.
e)

A

existência

de

LOTES/GRUPOS/ITENS

EXCLUSIVOS

COM

COTA

RESERVADA não impede a contratação das Microempresas - ME,Empresas de Pequeno
Porte - EPP e Microempreendedores Individuais - MEI para os demais
LOTES/GRUPOS/ITENS.

í)
Não havendo vencedor para a COTA RESERVADA, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da COTA PRINCIPAL, ou, diante de sua recusa, às licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

g)

Se uma mesma empresa vencer a COTA RESERVADA e a COTA PRINCIPAL, a

contratação das cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre as cotas.

h) Para cada LOTES/GRUPOS/ITENS destinado às microempresas e empresas de
pequeno porte deverá haver a participação, no mínimo, de 03 microempresas ou
empresas de pequeno porte com apresentação de proposta. O não atendimento à
condição acima caracterizará o descumprimento do disposto no art. 49, inciso II da Lei

Complementar n°. 123/2006, tornando o LOTES/GRUPOS/ITENS de ampla disputa.
12.2 Serão desclassificadas as propostas de preços que:
9

Não atenderem às exigências do Edital;

«

Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;

®

Ofereçam preço superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE (preço máximo

admissível);
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• Propostas com valor superior ao limite estabelecido no Termo de Referência ouque
contenliam preços manifestamente inexequíveis, assim considerados, aqueles que não
venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação, que comprove que
os custos dos produtos são coerentes com os de mercado;

• Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

®
Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro
deverá estabelecer prazo pai-a que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:

- Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.

- Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;

®
O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas
pela não-manutenção da proposta.

• Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e,
assim, sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.
®
Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao
edital e o preço seja compatível com os praticados no mercado;

®
Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a)
poderá conceder o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.
•

0(A) Pregoeiro(o) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de

pessoal do ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas contratada
ou estranhas a ele, para orientar sua decisão.

®

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com

base nas propostas dos demais concòrrentes.

• A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da
PROPOSTA DE PREÇOS no envelope dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou
vice-versa, acairetará a exclusão sumária da licitante no certame.

12.3 Da Ciassifícação das propostas

^
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O critério de Julgamento das Propostas comerciais no presente certame é o de

MENOR PREÇO FOR ITEM;

®
Definida a classificação provisória serão dadas a conhecer as licitantes as propostas
eventualmente desclassificadas, a respectiva fundamentação, os preços oferecidos nas
propostas apresentadas e a ordem de classificação provisória destas.

9
Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR PREÇO POR ITEM em conformidade com as regras estabelecidas neste edital,
e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances.
•

Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item

anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais.

9

Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03

(três) proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de
propostas, o certame transcoirerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances.

9

No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,

independentemente do niúuero de licitantes.

®
Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da

proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço.
12.4 Dos lances verbais

a) 0(A) pregoeiro(a), antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou
valor mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua fonuulação.
b) 0(A) pregoeiro(a) convidará individualmente os licitantes selecionados, na fonna do
inciso anterior, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais para o item/lote, a partir
do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor.

c)

Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de

forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
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o licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertad^

e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

f)

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta

escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.

g)

No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor

classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dárá o primeiro lance, entre as empresas empatadas.

h)

Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada

a respectiva fase.

13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

13.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5%(cineo por eento) superior à proposta mais
bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado,

situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a
contratação, será registrado em seu favor o objeto deste Pregão;

b) Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro
fará um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação
da oferta final do desempate;

13.2 O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementam" 123/2006; alterada pela Lei Complementam" 147/2014;
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13.3 Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedirriei'
licitatório correrá seu curso normal.

14. DA NEGOCIAÇÃO

14.1 É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou
condições de classificação e habilitação;

14.2 O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenlia
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação.

14.3 A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

15. DA HABILITAÇÃO
15.1 Sendo aceitável a proposta será aberta o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
15.2 Poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.

15.3 É assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação
atualizada e regularizada na própria sessão;

15.4 Caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação
pertinente.

15.5 E facultada ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos
que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e

federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
15.6 A possibilidade da consulta prevista no item anterior não constitui direito do licitante. e

a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas
verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
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15.7 Caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examm^ as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital;
15.8 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

15.9 A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

15.10 As preferências e prazos de que tratam o item 15.8 instituídos pela LC 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 147/2014, não se aplicarão ao presente pregão se dele
participarem apenas microempresas e empresas de pequeno porte, indistintamente, também
não se aplicarão se na fase de disputa de lances, se a partir dela participarem apenas ME's e
EPP's indistintamente.

15.11 Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.

15.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de
até 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
15.13 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.

16.

DA ADEQUAÇÃO DA PKOFOSTA

16.1 O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão.

16.2 Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.

16.3 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados
ao órgão licitante.
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16.4 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

16.5 O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que
compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste
da proposta não poderá implicai- aumento do seu valor global.

16.6 Será desclassificada a proposta que não coiTigir ou não justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
17.

DOS RECURSOS

17.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os
licitantes presentes e credenciados na foi-ma do Item 3 deste Edital possam, de forma imediata
e motivada, manifestar sua intenção de recurso.

17.2 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para
apresentação de memoriais, conforme disciplina o art. 4", inciso VXIII, da Lei n"
10.520/2002.

17.3 A ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.

17.4 Não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá o registro do objeto ao
licitante vencedor.

17.5 Havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:
•
®

Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;

®

Consultará o recon-ente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,

concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;

®

Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem

disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;

0
Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, infomiará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, coiTcndo o prazo na
seqüência daquele concedido ao recorrente;

9

Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e

contramazões de recurso, informando aos presentes;

®
Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
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17.6 A manifestação da intenção de recoirer suspenderá apenas os itens objetos do recurso,
podendo haver o registro parcial.

17.7 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.

17.8 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
18.1 Resolvidos os recursos ou ultrapassado o prazo de sua inteiposição, o pregoeiro
adjudicará o objeto da licitação e encaminhará o procedimento à autoridade competente para
homologação do resultado e conseqüente registro de preço.
18.2 Imediatamente após finalizada a sessão pelo pregoeiro, o Licitante Vencedor deverá

providenciar junto ao setor de Cadastro da Comissão Permanente de Licitação o seu
cadastramento, evitando demoras quando do empenho do valor a contratar e, quando da sua
convocação para assinatura do Contrato.

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

20.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Tenno
de Contrato ou emitido instrumento equivalente;
20.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o leimo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento/Serviço), sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante coiTespondência
postal com aviso de recebimento(AR)ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;

20.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
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20.2.3 Poderá ainda ser assinado eletronicamente através de certificado digital, conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, sendo recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

20.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

20.3.1 A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

20.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;

20.3.3 A contratada reconliece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei tfi 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

20.4 O prazo de vigência da contratação é de no máximo 12 (doze) meses pron'ogável
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência;

20.5 Por ocasião da assinatura do Contrato (da emissão da nota de empenho), verificai"-se-á
por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o ücitaníe vencedor mantém as
condições de habilitação.

20.6 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusai* a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos
requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociação, assinar o contrato.

20.7 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a
associação da Contratada com outrem e a cessão ou transferêneia, total ou parcial.
21.

DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

21.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referêneia, anexo a este Edital.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

22.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Tenno de
Referência.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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23.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

24.

DO PAGAMENTO

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

25.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1 Comete infração administrativa, nos temios da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que;

25.1.1

não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
25.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
25.1.3
25.1.4

apj-esentar documentação falsa;
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

25.1.5

ensejar o retardamento da execüção do objeto;

25.1.6

não mantiver a proposta;

25.1.7

cometer fraude fiscal;

25.1.8

comportar-se de modo inidôneo;

i

20.1.8.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94,
95 e97 da Lei n.° 8.666/93.

25.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
25.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

25.3.1

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não

acan-etarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
25.3.2 Multa na forma prevista no termo de referência;

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

25.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União pelo prazo de até cinco
anos;

25.4 Declaração de inidoneidade para licitar, ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
25.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR;
25.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;

25.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocoiTência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público;

25.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil;

25.10A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999;

25.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

25.12As penalidades serão obrigatoriamente registradas em documentos próprio pela
Administração;

25.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

26.

DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 E facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:
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Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação;
®

Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a

fundamentar as decisões;

•
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar eiTos ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

*
Relevar omissões puramente formais obsei-vadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

26.2 O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

26.3 Os iiciíantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do Contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

26.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.5 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília - DF;

26.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
26.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
26.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório;

26.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita! e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração;
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26.100 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastaníên^rtío
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público;
26.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital;

26.12 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes

desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se
houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso ou tratando-se
de desclassificação parcial, hipóteses em que ficarão retidas até posterior deliberação. Os

envelopes das licitantes classificadas não declaradas vencedores do certame pemanecerão
sob custódia, até a efetiva formalização da contratação da proponente adjudicatária.
26.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n°.

10.520/2002, Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e do Decreto Municipal n° 007/2021.
26.14 Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o

texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do
Edital.

26.15 A licitante vencedora se obriga a cumprir todas as detenninações e exigências contidas
no edital do Pregão Presencial n" 001/2021 eus anexos, que fica fazendo parte integrante e

inseparável do Contrato, sob pena de dar causa à rescisão e responder pelas multas e sanções
previstas.

26.160 Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitações — CPL,
em dias úteis de segunda à sexta, no horário das 08:00 às 12:00 horas, também podendo ser
obtido gratuitamente por meio digital, nos seguintes endereços eletrônicos: no site da
Prefeitura
Municipal
de
São
Domingos
do
Azeitão/MA:
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do email da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.

27. DA VINCULAÇÃO DO(S)CONTRATO(S)AO EDITAL
27.1 A licitante vencedora se obriga a cumprir todas as detenninações e exigências contidas

no edital do Pregão Presencial n" 001/2022 e seus anexos, que fica fazendo parte integrante e
inseparável do Contrato, sob pena de dar causa à rescisão e responder pelas multas e sanções
previstas.

28. DO CADERNO DE LICITAÇÃO
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28.] Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expedirate^das
OShOOmin às 12h00min, na Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na sede da

Prefeitura Municipal, situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N. no site da Prefeitura Municipal
de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do
Tribunal de Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser
consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente.

28.2 As informações administrativas e técnicas relativas à presente licitação poderão ser
obtidas junto a Comissão Pei-manente de Licitação, no endereço e no e-mail citados no
preâmbulo do presente edital até o último dia útil imediatamente anterior àquele marcado para
a abertura do certame.

28.3 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente
informal.

28.4 Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA, Estado do Maranhão,

para dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente deste edital, com renúncia expressa a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

28.5 E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, que
será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão e em um jomal diário de
circulação regional e no Portal de Transparência do Município.
29.

DOS ANEXOS

29.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
29.1.1

ANEXO I - TERMO DE l^FERÊNCÍA

29.1.2

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;

29.1.3
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
29.1.4
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E

ATENDIMENTO ÃS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
29.1.5
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO;

29.1.6

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE

PROPOSTA

29.1.7

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS

RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS
EMPREGADOS

29.1.8
29.1.9

ANEXO VÍII- CARTA PROPOSTA
ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO
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29.1.10
ANEXO X - TERMO DE CREDENCIAMENTO (PAPEL TIMBRADO
DA EMPRESA)

29.2 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca São Domingos do
Azeitão, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

São Domingos do Azeitão - MA,11 de março de 2022.

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1 O presente Termo tem por objeto a Contratação de empresa para o fornecimento de
cestas básica, conforme as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de
Referência.

2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1

A Contratação pretendida,justifica-se na necessidade de aquisição de Kit Cesta Básica,

pela Secretaria de Assistência Social, para suprir as necessidades das pessoas que se
encontram em situação de vulnerabilidade social no município.

3.

DA QUANTIDADE,ESPECIFICAÇÕES E ESTIMAVA DE PREÇOS

3.1 As quantidades são apontadas por estimativa, podendo, no entanto, ser modificadas para
menos, a critério da Administração Pública Municipal, respeitados os limites legais com
repercussão na correspondente alteração do preço global.

3.2 A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em
desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de
imediato, sem qualquer ônus adicional a mesma.

3.3

A Administração Municipal não aceitará os produtos em desconformidade com o

apresentado na proposta, devendo o licitante vencedor tomar todos os cuidados possíveis com
a confecção do mesmo.

3.4 A Administração Municipal não se obriga a contratar o total dos produtos, objeto deste
edital, podendo ainda, rejeitá-los no todo ou em parte, desde que haja conveniência para tanto.
3.5 Os produtos deverão estar em confonnidade com o Artigo 31, do Código de Defesa do
Consumidor, no que diz respeito às suas características, como: qualidade, quantidade,
composição, garantia, prazos de validade e origem, e outros dados, se for o caso.
3.6 O licitante será responsável perante a Administração Pública Municipal pela entrega de
produtos, responder solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem

impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, respeitadas as
variações decorrentes de sua natureza, podendo a administração Pública Municipal exigir a
imediata substituição das partes viciadas, a qualquer tempo a partir de sua contratação.
3.7 Serão desclassificados os produtos impróprios ao uso e ao consumo, que, por qualquer
motivo, se revelarem inadequados ao fim a que se destinam, de acordo com o inciso III, § 6°,
do artigo 18, da Lei de Defesa do Consumidor.
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3.8 No caso de ser constatada qualquer anonnaiidade nos produtos o licitante vencK
comunicado imediatamente a fím de garantir a sua qualidade, devendo, para tanto

providenciar a imediata troca sem qualquer ônus adicional para a Administração Municipal,
ficando o licitante com exclusiva responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo causado à
Administração ou a terceiros pelo uso de produtos nessas condições.
3.9 Os produtos não-perecíveis deverão ser entregues dentro das normas legais
estabelecidas, observados prazo de validade ou data máxima de utilização e adequado estado

de conservação, prazo de validade mínimo de 50% do prazo de validade totai do produto.
3.10 Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes ou caixas

próprias devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam adequados
para o consumo humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas constantes na
ordem de fornecimento, entregue á empresa vencedora;

3.11 Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, ficam
estabelecidos como fixos os valores referenciais dos produtos, considerando que será
vencedora a empresa que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM (KIT CESTAS

BÁSICAS),cujos valores estimativos constam da planilha abaixo
A. ■

AMPLA-PARTICÍPAÇÂO . '.

'

-

Kit de Cestas de alimentos, embalados

I

^

KIT DE.CEST.A-BÁSICA

DESCRIÇÃO

ITEM

f

UND.

QUANT.

FD.

1.700

VALOR. UNT

R$ 81,91

VALOR TOTAL

R$ 139.247,00

em fardo transparente resistente.

COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 01 RESERVADA PARA ME ^EPP ONCISO IIÇART:48 DA LEI

'A .
-

-

147/2014 '' '

KIT DE CESTA BÁSICA
UND.

Kit de Cestas de alimentos, embalados
em fardo transparente resistente.

^
ITEM
1

•

DESCRIÇÃO

ITEM
2

.

./

QUANT.

FD.. 300

VALOR. UNT

R$ 81,91

i' -"ÍTENS QUE COMPÕEM O KIT

PRODUTOS

ARROZ BRANCO TIPO I - Polido,
longo fino, tipo I, embalado em sacos
plásticos transparentes e atóxicos,
limpos, não violados, resistentes,

UND.

QUANT.

KG

1

R$ 24.573,00

^

■ /-

VALOR UNT.

R$ 22,96

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

RS 22,96

acondicionados em fardos lacrados. A

embalagem

deverá

externamente

os

identificação,

conter
dados

de

procedência,

informações nutricionais, número de

lote, quantidade do produto, validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega. Pacote de 5kg
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AÇÚCAR

CRISTAL

KG

R$ 5,26

RS 5,26

PCT

R$ 8,48

RS 8,48

PCT

R$ 4,24

RS 4,24

UND.

RS 16,34

RS 16,34

KG

R$ 8,63

R$ 8,63

UND.

R$ 5,05

R$ 10,10

Acondicionado em pacote plástico
íntegro,

resistente,

vedado

hermeticamente. A embalagem deverá
conter

externamente

identificação

os

e

dados

de

procedência,

informações nutricionais, número do

lote, data de fabricação, quantidade do
produto, deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da

data de entrega. Pacote de 1 kg
CAFÉ, PACOTE - Café toirado e

moído, embalagem 250g
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Massa alimentícia a base de sêmola de

trigo, enriquecido com ferro, tipo seca,
isenta de sujidades. Pasteurizado,
médio, sem ovos, embalagem plástica
resistente e transparente, rotulagem
contendo
informações
dos
ingredientes, composição nutricional,
data de fabricação e prazo de validade
de no mínimo 6 (seis) meses,
embalagem 25Qg.

ÓLEO DE SOJA - De primeira
qualidade, 100% natural, comestível,
extrato refinado, limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de identificação e procedência, número
do lote, data de fabricação, quantidade
do produto. Deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da
data de entrega, embalagem pet com
peso líquido 900ml.

FEIJÃO
CARIOCA, tipo
1,
constituído de grãos inteiros, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, livre de
fragmentos est ranhos, umidade, e
misturas

de

outras

variedades

ou

espécies. Embalagem própria, atóxica,
intactas, com rótulo que identifique a
categoria do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso,
carimbo dos órgãos oficiais de
inspeção. Validade mínima de 06 (seis)
meses, a contar da data de entrega.

Embalagem de 1 Kg.
SARDINHA - enlatada em óleo, com

embalagem abre fácil, íntegra, em
vestígios de ferrugem, amassaduras ou
abaulainento. Com prazo de validade
de no mínimo 24 meses.
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LEITE

EM

PO

INTEGRAL

- PCT

R$ 6,33

R$ 5,90

enriquecido com vitaminas A e D.
Embalagens resistentes, não violados.
A
embalagem
deverá
conter
externamente

os

identificação,

dados

de

procedência,

informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto, número do
registro
no
Ministério
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. Deverá atender as
especificações técnicas da Portaria n°
369 de 04/09/1997 do Ministério da

Agricultura e do Abastecimento e do

Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de produtos de origem animal
do ministério da Agricultura. Validade
mínima de 10 (dez) meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 200g.

3.12 Os valores unitários de cada item foram estimados através de pesquisa de preços via
internet em sítios eletrônicos especializados(Banco de Preços).
3.13 O licitante deverá descrever detalhadamente os produtos ofeitados. Deverão ser

indicados, CONFORME PLANILHA ACIMA, em relação aos produtos cotados que
compõem cada um dos respetivos kits cestas básicas o seguinte:
a) Marca;
b) Unidade;
c) Quantidade;
d) Valor unitário;
c) Valor total.

3.13.1 O detalhamento descrito, entre outras evidências, demonstrará a composição de
custos dos KITS CESTAS BÁSICAS ofertadas pela proponente.
4.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

4.1 O valor máximo estimado para os interessados em participar deste certame é de RS
163.820,00(cento e sessenta e três mil, oitocentos e vinte reais).
5.

DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO
I

5.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido a cada solicitação de
fornecimento pelo Município de São Domingos do Azeitão/MA em prazo não superior a 05
(cinco) dias após recebimento da ordem de fornecimento.

5.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser
inferior a 05 (cinco) dias ou na metade do prazo total recomendado pelo fabricante.
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5.3 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão requisitante, conforme'S?' ^ V vxdescriminado na ordem de fornecimento recebida pela Contratada, horário das 08:00 às 13:00
horas. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.
5.4 O não cumprimento do disposto nos itens acima do presente termo acaiTctará a anulação

do empenho, bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do
fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
5.5

A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo

com os termos do Edital e seus anexos.

6.

FORNECIMENTO,LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1 Os produtos deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade do
Município de São Domingos do Azeitão/MA, podendo ser diária, semanal ou mensal.

6.2 Após solicitação pela Prefeitura Municipal, os produtos deverão ser entregues, no
horário compreendido entre OShOOmin as 12h00min, de segunda a sexta-feira, na sede do
Almoxarifado Central, localizado na Rua Roseana Sarney, s/n. Vila Cardoso, na cidade de
São Domingos do Azeitão/MA, aos cuidados do responsável pelo setor de compras da
prefeitura municipal, ou em outros locais, a critério da Prefeitura Municipal, sem nenhuma
despesa adicional, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do
armazenamento;

6.3

O prazo para entrega será de cinco dias corridos a contar do recebimento da ordem de

fornecimento dos materiais pela contratada.
6.4 Os produtos deverão ser entregues em fardos transparentes resistentes ou caixas

próprias devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam
adequados para o consumo humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas
constantes na ordem de fornecimento, entregue à empresa vencedora.

6.5 Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou lhes
diminuam o seu valor nutritivo, serão rejeitados, devendo ser substituído imediatamente, sob
pena de aplicação de sanções administrativas previstas neste edital.

6.6 O Contratado fica obrigado a trocar, às suas expensas, o produto que vier a ser recusado,
sendo que o recebimento provisório não importará sua aceitação.
6.7 As entregas deverão ser com preço C.I.F., por conta e risco do licitante vencedor, nas
quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanhados dos competentes

documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos
valores.

6.8 Os produtos somente serão aceitos, acondicionados em embalagem com lacre
inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação, n°. do lote e
tempo de validade e garantia.

6.9 Os produtos perecíveis deverão ser entregues dentro das normas estabelecidas pela
Vigilância Sanitária observados prazo de validade ou data máxima de consumo e adequado
estado de conservação para assegurar a ingestão de produtos livres de contaminantes

microbianos ou de suas toxinas que possam instalar-se nos mesmos em conseqüência das rnás
condições de exposições ao consumo.
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6.10 É de responsabilidade da contratada a substituição dentro de 05 (cinco) dias corridos,"
depois do comunicado da Administração Municipal, de qualquer produto entregue fora das
especificações, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal e desde que aprovado o
novo produto o pela Prefeitura Municipal.

7.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1

Caberá À CONTRATADA

a.
A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato;

a.1) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações;

b.

Manter durante toda a execução do contrato, as infonnações sobre os endereços e

telefones para contato, devidamente atualizada;

c.

Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições

legais estaduais e federais inerentes;

d.
Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros
decoiTentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

e.

Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às

reclamações sobre seus produtos.

f.

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega dos

produtos, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes.
g. Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei n°. 8.666/93.

h.

Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos

produtos.

i.

Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de earáter urgente e

prestar os esclarecimentos que julgar necessários.

j.

Entregar os alimentos em embalagens resistentes, que proporcione sua integridade até o

uso; com data de validade nas condições estipuladas no termo de referência, observadas as
normas legais.

k.
Substituir os materiais entregues em desconformidade com as normas do Edital
especificamente nas condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.

1.
A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou incoiTeções
resultantes da execução, conforme o art.69 da Lei n° 8.666/93;
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ni. A Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação.

8.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1

A Administração obriga-se:

a.

Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa executar o entrega dos bens

dentro das normas estabelecidas 110 contrato;

b.

Designar profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanliar, o fornecimento objeto

do contrato;

c.
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados;

d.

Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocoiTa

durante a execução;
e.
Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;

f.

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

Obrigações Contratuais;

g.

Receber e conferir o objeto;

h.

Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;

i.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada;

j.

Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual

pendente por parte da Contratada, até a completa regularização.

k.

Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme o artigo 29, incisos III, IV

e V, da Lei n° 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;

I.

Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o

contraditório e a ampla defesa.

9.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1

Nos termos do art. 67 Lei 11° 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências

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

9.2

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer iiTegularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade

com o art. 70 da Lei iT 8.666, de 1993.

^
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9.3 o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
10.

DA FORMA DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento do fornecimento de que trata este Termo de Referência será efetuado
pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas

fiscais/faturas de acordo com o fornecimento realizado, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento,
mediante a apresentação de Nota fiscal.

10.2 A empresa arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta,
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos

materiais, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas
administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos
serviços/fornecimento do objeto deste contrato.

10.3 Nenlium pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
10.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incoiTeções serão devolvidas a

CONTRATADA para as devidas correições. Nesse caso, o prazo para pagamento começará
a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
10.5 O pagamento de qualquer Nota Fiscal referente ao cumprimento do contrato
apresentada pela CONTRATADA será suspenso, no todo ou em parte, sem prejuízo de
exercer outras prerrogativas, ficando o mesmo retido até que a CONTRATADA atenda à
cláusula infringida, nos seguintes casos:

a)
b)

Falta de apresentação do relatório dos serviços executados, quando for o caso;
Não cumprimento de alguma obrigação prevista neste ou na legislação vigente;

c)

Paralisação dos semços por culpa da CONTRATADA.

10.6 Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
a)

A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, respondera o contratado
pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
10.7 Ocon-endo atraso no pagamento em que a Contratada não tenha de alguma forma

concorrido para tal, ela fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixad^
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para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos
moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:
EM = N X Vp X (I / 365) onde:
EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
11.

VIGÊNCIA DO CONTRATO

11. 1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo,

estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os dispositivos nomiativos vigentes.
11.2 A vigência dos contratos decorrentes desta licitação, obedecerão aos termos do art. 57

da Lei n° 8.666/93, os prazos serão contados a partir da data de sua assinatura, podendo, no
interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser proiTogado de acordo com o
disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

11.3 A Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

12.

DA QUALÍFICÍAÇÃO TÉCNICA

12.1 A documentação comprobatória da qualificação técnica consistirá:

a) No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, com comprovação ou
declaração de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto do
presente Pregão Presencial, fornecido por pessoa jurídica de direito públieo ou privado,

devendo o(s) documento (s) conter o nome, o endereço e telefone da (s) entidade (s)
atestadora (s).

13.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

13.1 O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou
supressões, conforme previsto no § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93.
14.

DAS PENALIDADES
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14.1 Em confomiidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.(
Contratada que descumprir as condições deste instrumento, ficará sujeita às seguintes
penalidades;

I. Pelo atraso injustificado multa de mora de até 10% (dez por cento) sobre o valor da
obrigação, a juízo da Administração;
II. Pela inexecução total ou parcial das condições deste CONTRATO,a Administração poderá
garantida a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:
a. Advertência;

b. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, a juízo da
Administração;

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratai" com a Administração por prazo não superior a 02(dois) anos;
d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.

14.2 A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da

fatura a que mesma fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Caso a CONTRATADA não tenha nenlium valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á

concedido o prazo de 10(dez) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento
da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, poderá a Administração
proceder à cobrança judicial da multa.

14.3 As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
14.4 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, sendo exigível
desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa, após instauração de Processo
Administrativo com ampla defesa.

14.5 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais
cabíveis, ou processo administrativo.
15.

DO FORO

15.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer
dúvidas porventura oriundas deste Termo.

^
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n'^
9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)

Ref. Pregão Presencial n°. 001/2022.

Prezados Senhores,

A empresa

CPF n°.

, inscrita no CNPJ n°.
, sediada na
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_, portador(a) da Carteira de Identidade n°.
e do
, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666,

de 21 de junlro de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
possuímos em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

de

de

Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N". 123/2006,
ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N" 147/2014 OU COOPERATIVA NOS
TERMOS DA LEI 11.488/2007.

Ref. Pregão Presencial n°. 001/2022.
A

empresa

inscrita no CNPJ n°
legal, o(a) Sr.(a.)

por intermédio de seu representante
, portador(a) da

Carteka de Identidade n°

e do CPF n°

DECLARA, para fms do disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2022,
sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006; alterada pela Lei Complementar n" 147/2014.
( )COOPERATIVA,confomie artigo 34 da Lei Federal n°. 11.488/2007.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/2014.

de

de

Nome; Cargo; RG.

OBS. 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
2) Lsta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e

separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementai- n°
147/2014 ou Lei Federal 11.488/2007.
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A

empresa

inscrita

, sediada em

no

CNPJ

de seu representante legal o(a) Sr.(a)_

por intermédio
, portador(a) da Carteira de Identidade

n.°

, DECLARA, que a empresa atende a

e do CPF no

todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto
e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local,

de

de

(Representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa

signatária, inscrita no CNPJ sob o n.°
(endereço completo), por seu

sediada na

representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.°, da Lei Federal
n.° 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do

PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenluim pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

Local.

de

de

(Representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL N° OOÍ/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE
DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente

constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara,
sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a)
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b)

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação),
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c)

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;

d)
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e)
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos

poderes e infonnações para firmá-la.

Local,

de

de

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS
RELATIVAS À SAÚDE,HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS
EMPREGADOS

Eu

(nome

completo),

representante

legal

da

empresa

(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do PREGÃO
PRESENCIAL N" 001/2022, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA,
DECLARO, que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do
trabalho de seus empregados.
,

Local,

de

de

(Representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO VIII - MODELO SUGERIDO DE CARTA PROPOSTA

de

de

Prezados Senhores,

A empresa

, estabelecida na

, telefone:

, inscrita no CNPJ sob n°

e-mail

propõe fornecer ao

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA,em estrito cumprimento ao previsto
no edital da licitação em epígrafe, Contratação de empresa para o fornecimento de cestas
básica, conforme Termo de Referência, objeto do PREGÃO PRESENCIAL n.° 001/2022.

a)

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias, contados

a partir da data de sua abertura;

b)

Preço Total por extenso R$

c)

Dados da empresa:

(

).

Razão Social:

;

CNPJ(MF) n°:
Inscrição Estadual n°:

•

Endereço:
Fone:
CEP:

Fax (se hauver):
;e

Cidade:

Banco
d)

Estado:

Agência n°:

Conta n°:

Dados do responsável para assinatura do Contrato:

Nome:
RGn°:
CPF n°:

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N"

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE

SI O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO/MA
E
EMPRESA
, NA

FORMA

DA

ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão ~ MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro,

casado, empresário, portador do CPF n° 270.349.843-87, de ora em diante designado
simplesmente "CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica
, com
endereço à Rua
n° , na cidade de
, Estado de
, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 11°
, neste ato representada pelo Sr
, brasileiro, portador do
documento RG n°
e CPF n°
, doravante designada
simplesmente "CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos
termos da Lei Federal iT 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n.° 10.520/2002, do
Decreto n.° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 007 de 01/01/2021, da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, demais formas complementares e
disposições deste instrumento aplicáveis á espécie, e normas do EDITAL DO Pregão
Presencial a° 001/2022, autos do Processo Adíninisíraíivo ii° 022/2022, sujeitando-se
mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas;
CLÁUSULA I - DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto o Contratação de empresa para o fornecimento de
cestas básica, na forma e nas condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto
Básico.

1.2 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com
perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado Edital do PREGÃO PRESENCIAL

N° 001/2022 e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais documentos e
outros gerados até a assinatura deste Contrato a fazerem parte integrante deste instrumento,
para todos os fíns de direito.
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ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

DE

QUANT.

MEDIDA

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

TOTAL

CLAUSULA II - DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO

2.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido a cada solicitação de
fornecimento pelo Município de São Domingos do Azeitão/MA em prazo não superior a 05
(cinco) dias após recebimento da ordem de fornecimento.

2.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser
inferior a 05 (cinco) dias ou na metade do prazo total recomendado pelo fabricante.
2.3 Os bens deverão ser entregues na sede do órgão requisitante, conforme endereço
descriminado na ordem de fornecimento recebida pela Contratada, horário das 08:00 às 13:00
horas. Sendo o frete, carga e descarga ]?or conta do fornecedor até o local indicado.

2.4 O não cumprimento do disposto nos itens 9.1 e 9.2 do presente termo acametará a
anulação do empenho, bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a
convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
2.5

A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo

com os termos do Edital e seus anexos.

CLÁUSULA ÍII - FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS
PRODUTOS

3.1 Os produtos deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade do
Município de São Domingos do Azeitão/MA, podendo ser diária, semanal ou mensal.

3.2 Após solicitação pela Prefeitura Municipal, os produtos deverão ser entregues, no
horário compreendido entre OShOOmin as 12h00min, de segunda a sexta-feira, na sede do
Almoxarifado Central, localizado na Rua Roseana Sarney, s/n. Vila Cardoso, na cidade de
São Domingos do Azeitão/MA, aos cuidados do responsável pelo setor de compras da
prefeitura municipal, ou em outros locais, a critério da Prefeitura Municipal, sem nenhuma
despesa adicional, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local do
armazenamento;

3.3

O prazo para entrega será de cinco dias corridos a contar do recebimento da ordem de

fornecimento dos materiais pela contratada.

3.4

Os produtos deverão ser entregues em fai-dos transparentes resistentes ou caixas

próprias devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam adequados
para o consumo humano, sob pena de devolução de todas as cestas básicas constantes na
ordem de fornecimento, entregue à empresa vencedora.

3.5 Os gêneros alimentícios que se demonstrarem impróprios para o consumo ou lhes
diminuam o seu valor nutritivo, serão rejeitados, devendo ser substituído imediatamente, sob
pena de aplicação de sanções administrativas previstas neste edital.
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3.6 O Contratado fica obrigado a trocar, às suas expensas, o produto que vier a serWcusado,
sendo que o recebimento provisório não importará sua aceitação.
3.7 As entregas deverão ser com preço C.I.F., por conta e risco do licitante vencedor, nas

quantidades solicitadas e deverão estar obrigatoriamente acompanliados dos competentes
documentos fiscais, devidamente discriminados com todos os produtos, marcas e respectivos
valores.

3.8 Os produtos somente serão aceitos, acondicionados em embalagem com lacre
inviolável, com os dados de identificação e procedência, data de fabricação, n°. do lote e
tempo de validade e garantia.

3.9 Os produtos perecíveis deverão ser entregues dentro das normas estabelecidas pela
Vigilância Sanitária obsen'ados prazo de validade ou data máxima de consumo e adequado
estado de conservação para assegurar a ingestão de produtos livres de contaminantes
microbianos ou de suas toxinas que possam instalar-se nos mesmos em conseqüência das más
condições de exposições ao consumo.

3.10 E de responsabilidade da contratada a substituição dentro de 05 (cinco) dias corridos,
depois do comunicado da Administração Municipal, de qualquer produto entregue fora das
especificações, sem quaisquer ônus para a Administração Municipal e desde que aprovado o
novo produto o pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1

Caberá à CONTRATADA:

a) A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários na execução dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato;

a.l) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do aidigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações;

b)

Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e

telefones para contato, devidamente atualizada;

c)

Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições

legais estaduais e federais inerentes;
d) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

e)

Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às

reclamações sobre seus produtos.

f)

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento e entrega dos

produtos, inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes.
g) Obriga-se a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei n°. 8.666/93
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h)
Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o fornecimento dos
produtos.
i)
Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários.
j)
Entregar os produtos em embalagens resistentes, que proporcione sua integridade até o
uso; com data de validade nas condições estipuladas no termo de referêneia, observadas as
normas legais.
k)
Substituir os produtos entregues em desconformidade com as normas do Edital

especificamente nas condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital.
1)
A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir ou substituir, ás suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste TR em que se verificarem vícios, defeitos ou ineoiTeções
resultantes da execução, conforme o art. 69 da Lei iT 8.666/93;

m) A Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI, não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência
de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1

São obrigações da CONTRATANTE:

a)

Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa executar o entrega dos bens

dentro das normas estabelecidas no contrato;

b)

Designar- profissionais, para, na qualidade de fiscal, acompanliar, o fornecimento objeto

do contrato;

c)
Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da
Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados;
d)
Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra
durante a execução;

e)
í)

Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

Obrigações Contratuais;
g)
Receber e conferir o objeto;

h)
i)

Recusar o objeto que não estiver de acordo com as especificações;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratada;

j)
Suspender o pagamento da Nota Fiseal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da Contratada, até a completa regularização.
k)
Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme o artigo 29, incisos III, lY
e V, da Lei n° 8.666/93, antes de efetivar o pagamento;

1)

Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantindo o

contraditório e a ampla defesa.
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CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo,
estabelecendo em suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações
entre as partes, de acordo com os dispositivos nonnativos vigentes
6.2 A vigência do Contrato será de —
(
)dias contados do(a)
assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
6.3 A Administração reserva-se o direito unilateral de, a qualquer momento, rescindir o
Contrato, nos casos e formas previstas nos Art. 78 a 80 da lei 8.666/93 e alterações
posteriores.

6.4 O presente Contrato também poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes,
mediante prévia notificação escrita, coni antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
6.5 Havendo pendências e/ou trabalhos em execução, as partes definirão, através de um
Termo de Encerramento de Contrato, as responsabilidades relativas à conclusão das
pendências.

CLÁUSULA VII - DO VALOR CONTRATUAL
7.1

Pela execução do contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor

global de R$

(

), que será pago mediante o

fornecimento dos bens.

7.2 No preço estipulado nesta cláusula já se encontram computados todas as taxas e
despesas intrínsecas a execução do objeto, sejam de ordem administrativa ou de ordem

trabalhista com pessoal de sua contratação necessária à execução do objeto contratual,
inclusive os encargos relativos à legislação trabalhista e as despesas com locomoção,
hospedagem e alimentação para a assessoria ostensiva diária, semanal e mensal.

7.3 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos
legais criados, alterados ou extintos, bem como a supei-veniência de disposições legais,
quando ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, confoiTne o
caso.

CLÁUSULA VIII-DA FORMA DE.PAGAMENTO
8.1 O pagamento do fornecimento de que trata este Tenno de Referência será efetuado
pelo CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas

fiscais/faturas com pagamentos efetuados na confonnidade, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da entrega do faturamento, mediante a apresentação de Nota fiscal.

8.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos
oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
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8.2.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
8.2.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de iiTcgularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, pai^a que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

8.2.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocoiTências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

8.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,
o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acan-etando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
8.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

8.5 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regulai-idade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.6 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo coiTespondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.

8.7

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua
situação junto ao SICAF.

8.7.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da CONTRATANTE.

8.8

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concomdo, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula;
EM = N X Vp X (1 / 365) onde:
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EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
CLÁUSULA IX - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25%
(vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n° 8.666
de 1993.

9.1.1 As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
DO CONTRATO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o. que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer iiTegularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica
em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.

10.4 O Fiscal do presente contrato será o (a) Senhor(a)
CLÁUSULA XI - DAS PENALIDADES

11.1 No caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de
São Domingos do Azeitão/MA aplicará as sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal

n. 8.666/93, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, ficando a mesma sujeita ainda a
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir:
a)

Advertência por escrito;
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b)

Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contra®^com a

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, por um período
não superior a dois anos;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decoiTÍdo o prazo da sanção aplicada;
d) A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE,
observando os seguintes percentuais;
d.1) de 0,3%, por dia de atraso até o limite de 10 dias;
d.2) de 0,5% por dia de atraso a partir 11° dia, até o correspondente 15 dias; e
d.3) de 1,0% por dia de atraso a partir do 16° dia, até o limite de 30 dias, o qual findo a
CONTRATANTE rescindira o contrato.

e)

Será aplicada multa de 2% sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA;
e. 1) Executar objeto em desacordo com o Termo de Referência/Projeto Básico, noraras

técnicas, independente da obrigação de fazer as correições necessárias, as suas expensas; e
e.2) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou terceiros,
independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.
Subcláusula primeira: As multas incidirão sobre o valor total contratado.

Subcláusula segunda: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO

AZEITÃO/MA, para garantir o fiei pagamento das muitas, reserva-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela, CONTRATADA, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial.

Subcláusula terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas
sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA Xií - DOS CASOS OMISSOS

12.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os
chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do
Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520,
de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Lei n° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-lhe,
quando for o caso, supletivãmente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos
na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA XIII - DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS
ANEXOS
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13.1 Este contrato fica vinculado ao Edital de PREGÃO PRESENCIAL

e seus

anexos, bem como à proposta de preços da CONTRATADA, os quais passam a integrar este
instrumento contratual.

CLÁUSULA XIV -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes da presente licitação coiTcrão por conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão MA classificada conforme abaixo especificado:
Programa Atividade: XXXXX;

Elemento de Despesa: XXXXX
Fonte de Recurso: XXXXX.

Nota de Empenho: XXXXXX

CLÁUSULA XV - FORO

15.1 As partes elegem do Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do

Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as

partes, a seguir, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para
um só efeito, cujo instrumento ficará arquivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE,
empresa e processo licitatório referente ao Pregão Presencial n° 001/2022, nos termos do
Artigo 60, da Lei n° 8.666/93.

São Domingos do Azeitão(MA),

de

de 2022.

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)
TESTEMUNHAS:

/ CPF/MF
/ CPF/MF
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022

ANEXO X - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO(PAPEL TIMBRADO
DA EMPRESA)

A empresa

, com sede na

representada
Sr.(a)_

, CNPJ rf

pelo(a)

CREDENCIA
o(a)
(CARGO), portador(a) do R.G. n°
, e CPF n°
para representá-la perante o Município de São Domingos do

Azeitão/MA, em licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N" 001/2022 Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básica, podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.

Local e data.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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