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EDI TAL DE LI CI TAÇÃO 
 

 

PREGÃO ELETRÔNI CO: 006/ 2023  

PROCESSO ADMI NI STRATI VO: 148/ 2023.  

 

    

OBJ ETO: FUTURA E EVENTUAL AQUI SI ÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERI AI S 

CORRELATOS AO SERVI ÇO DOS ACS, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA 

SECRETARI A MUNI CIPAL DE SAÚDE DE GRAJ AÚ - MA.  SOB O SI STE MA DE 

REGI STRO DE PREÇO.  

  

 

 

DATA DA REALI ZAÇÃO:  09/ 02/ 2023 

HORÁRI O: 15: 00mi n. (Hor ári o de Brasília) 

 

 

PREGOEI RO: THOMAS EDSON DE ARAÚJ O E SI LVA J ÚNI OR 

EQUI PE DE APOI O:  MARAI R BORGES DE ARAÚJ O E MANOEL DA SI LVA 

LI MEI RA 
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TERMO DE RECEBI MENTO DA CÓPI A INTEGRAL DO EDI TAL DE LI CI TAÇÃO 

PREGÃO ELETRONI CO Nº 006/ 2023 

Dat a da realização do certame: 09 de fevereiro de 2023.  

 

I DENTI FI CAÇÃO DA E MPRESA ( Preencher preferenci al mente co m letra de for ma).  

Razão Soci al:  ____________________________________________________  

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Est adual nº:  _________________  

Endereço:  _______________________________________________________  

Ci dade: ______________________________________ Est ado:  ___________________  

E- mail:  ________________________________________________________  

( DDD) Tel efone: (______) ________________________ ( DDD) Fax: (______)  _________  

 

I DENTI FI CAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBI MENTO 

 

No me compl et o:  __________________________________________________  

 

Cédul a de Identi dade nº: _______________________________ Ór gão e mi ssor:  ________  

 

CPF nº ______________________________ ( DDD) Tel efone: (______) _____________   

 

E- mail:  ________________________________________________________  

 

Car go/função que exerce na e mpresa: (      ) Sóci o/ Empresári o; (     ) Outros:  __________  

 

Dat a do recebi ment o do edital: ____/ _____/ ________.  

 

Assi nat ura/rubrica do responsável:  ______________________________________  

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECI MENTO DA LI CI TAÇÃO? ( Marcar X)  

(      ) Fui convi dado;  

(      ) Publicação no quadr o de avisos da prefeit ura muni ci pal; 

(      ) Publicação na I mprensa Ofi cial ( Di ári o Ofi cial do Muni cí pi o de Grajaú- DOM);  

(      ) Publicação na I mprensa Ofi cial ( Di ári o Ofi cial do Est ado do Maranhão- DOE); 

(      ) Publicação na I mprensa Ofi cial ( Di ári o Ofi cial da Uni ão- DOU);  

(      ) Publicação e m j ornal ( O Est ado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeit ura Muni ci pal . 

(      ) Publicação no site oficial do Tri bunal de Cont as/ MA ( www. t ce. ma. gov. br); 

(      ) Outros mei os: ________________________________________________  

OBS. : A e mpresa licitante i nt eressada que retirar o edital desta licitação pel a i nternet, deverá 

envi ar este for mul ári o devi da ment e preenchido e assi nado para o e- mail cpl-

graj au @hot mail. com ou enca mi nhar/entregar na Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú/ CPL no 

endereço abai xo. Tal medi da far-se-á necessária para o pregoeiro informar à e mpresa 

licitant e i nteressada quaisquer assunt os perti nent es à referi da licitação.  
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EDI TAL DE LI CI TAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRONI CO Nº 006/ 2023 

 

PREÂMBULO 

 

A SECRETARI A MUNI CI PAL DE SAÚDE,  sedi ada na Rua das Verbenas, 

S/ N, Canoeiro, CEP 65940- 000, CNPJ Nº 11. 354. 569/ 0001- 71, por int er médi o do seu 

Pregoeiro Ofi cial, designado pel a Portaria nº. 043/ 2022, leva ao conheci ment o dos 

interessados que realizará licitação na modali dade Pregão El etrôni co, do ti po Menor Preço 

por ite m, sob o Siste ma de Registro de Preços, nos ter mos da Lei nº 10.520, de 17 de j ul ho 

de 2002, do Decret o nº 10. 024, de 20 de set e mbro de 2019, da Lei Co mpl e ment ar n° 123, de 

14 de deze mbr o de 2006, aplicando-se, subsi di aria ment e, a Lei nº 8. 666, de 21 de junho de 

1993, e as exi gênci as estabel eci das neste Edital.  

A sessão pública de realização do Pregão terá i níci o dia 09 de feverei ro de 

2023, às 15:00 horas,  através do site 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996.  

 

A entrega da propost a leva a partici pant e a aceitar e acat ar as nor mas cont idas 

no present e edital e anexos.  

 

1.  DO OBJETO DA LI CITAÇÃO 

 

1. 1. A present e licitação te m por objet o a FUTURA E EVENTUAL AQUI SI ÇÃO DE 

FARDAMENTOS E MATERI AI S CORRELATOS AO SERVI ÇO DOS ACS, PARA 

ATENDER AS NECESSI DADES DA SECRETARI A MUNI CI PAL DE SAÚDE DE 

GRAJ AÚ – MA,  SOB O SI STEMA DE REGI STRO DE PREÇO, do tipo menor preço por 

item, confor me ter mo de referênci a, em anexo.  

 

1. 2. Val or máxi mo aceitável do obj et o dest a licitação é de R$ 705. 266, 73 (setecent os e ci nco 

mi l, duzent os e sessent a e seis reais e setent a e três cent avos).  

 

2.  CONDI ÇÕES GERAI S PARA PARTI CI PAÇÃO:  

 

2. 1.  Poderão partici par deste Pregão os i nteressados que tenha m ra mo de ati vi dade 

compatí vel com o obj et o licitado e que atenda m a todas as exi gências quanto à docu ment ação 

e requisit os de classificação das propost as, constant es deste Edital e seus Anexos, sobret udo 

às exi gências conti das no ter mo de referência.  

 

2. 1. 1. São desti nados EXCLUSI VAMENTE à partici pação de Mi croe mpresa ( ME) e 

Empr esa de Pequeno Porte ( EPP), que de monstre m est ar de acordo com a LC nº 123, de 

2006:  

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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a) Os l ot es ou itens com val ores t otais esti mados até R$ 80. 000, 00 (oitent a mil 

reais), confor me art. 48, inciso I, da Lei Co mpl ement ar nº 123/ 2006,  com redação dada 

pel a Lei Co mpl e ment ar nº 147/ 2014;  

b) Os quantitati vos e m separado que esteja m no li mi te de até 25 % (vi nt e e cinco 

por cent o) de cada LOTE/I TEM obj et o desta licitação (cot a reservada), nos ter mos do 

art. 48, inciso III, da Lei Co mpl e ment ar nº 123/ 2006, com redação dada pel a Lei 

Co mpl e ment ar nº 147/ 2014.  

 

b 1)  Não havendo vencedor para a cot a desti nada a ME/ EPP, esta será adj udi cada 

ao vencedor da cot a não desti nada a ME/ EPP, ou di ante de sua recusa, aos licitant es 

re manescent es, desde que prati que m o preço do vencedor da cot a não destinada a 

ME/ EPP.  

   

b 2) Se a mes ma licitante vencer a cot a desti nada a ME/ EPP e a cot a não desti nada 

a ME/ EPP, a contratação deverá correr pel o menor preço ofertado pel a e mpresa.  

 

2. 1. 2. A licitant e ME/ EPP poderá ofertar propost a de preços para t odos os l otes.  

 

2. 1. 3. Será decl arada i ni dônea a licitant e que tent ar usufruir do trata ment o diferenci ado 

concedi do a ME/ EPP se m at ender os requisit os estabel eci dos na Lei Co mpl e ment ar nº 

123/ 2016.  

 

2. 1. 4. Não se aplica o dispost o no ite m 2. 1. 1. e seus subitens, se ocorrer qual quer uma das 

sit uações abai xo:  

 

a)  Não houver o mí ni mo de 03 (três) fornecedores competiti vos enquadrados 

como mi croe mpresas ou empresas de pequeno porte sediadas l ocal ou regi onal ment e e 

capazes de cumprir as exigênci as deste edital; 

b)  O trata ment o diferenci ado e si mplificado para as mi croe mpresas e e mpresas de 

pequeno porte não for vant aj oso para a Ad mi nistração ou represent ar prej uí zo ao 

conj unt o ou compl exo do objetivo a ser alcançado;  

c)  O trata ment o diferenciado e si mplificado não for capaz de alcançar: a promoção 

do desenvol vi ment o econô mi co e soci al no â mbito muni ci pal e regi onal; a aplicação da 

eficiênci a das políticas públicas para o set or; o i ncenti vo às novas tecnol ogi as;  

d)  Poderá ser consi derada não vant aj osa a contrat ação/ aquisição, embor a 

const atado post eri or mente, quando a licitação resultar e m preço superior ao val or 

estabel eci do como referênci a.  

2. 2. Co mo condi ção para partici pação no Pregão, a licitant e assi nal ará “si m” ou “não” e m 

ca mpo própri o do siste ma eletrônico, relati vo às segui nt es decl arações:  

a) Que cumpre os requisitos estabel eci dos no artigo 3° da Lei Co mpl e ment ar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do trata ment o favoreci do estabel eci do e m seus arts. 42 a 49;  
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b) Nos itens excl usi vos para partici pação de mi croempr esas e e mpresa de pequeno port e, a 

assi nal ação do ca mpo “não” i mpedirá o prosseguiment o no certa me;  

c) Nos itens e m que a partici pação não for excl usiva para mi croe mpresas e e mpresas de 

pequeno porte, a assi nal ação do ca mpo “não” apenas produzirá o efeit o de o licitant e não ter 

direit o ao trata ment o favoreci do previst o na Lei Co mpl e ment ar nº 123, de 2006, mes mo que 

mi croe mpresa, e mpresa de pequeno porte.  

d) Que está cient e e concorda com as condi ções contidas no Edital e seus anexos;  

e) Que cumpre os requisitos para a habilitação defi ni dos no Edital e que a propost a 

apresent ada está e m confor mi dade com as exi gências editalícias;  

f) Que i nexiste m fat os i mpediti vos para sua habilitação no certame, ci ent e da 

obri gat oriedade de decl arar ocorrênci as post eri ores;  

g) Que não e mprega menor de 18 anos e m trabal ho not urno, peri goso ou insal ubre e não 

e mprega menor de 16 anos, sal vo menor, a partir de 14 anos, na condi ção de aprendi z, nos 

ter mos do arti go 7°, XXXIII, da Constit uição;  

h) Que a propost a foi elaborada de for ma i ndependent e, nos ter mos da Instrução Nor mati va 

SLTI/ MP nº 2, de 16 de set e mbr o de 2009.  

i) Que não possui, em sua cadei a produti va, e mpregados execut ando trabal ho degradant e ou 

forçado, observando o dispost o nos incisos III e I V do art. 1º e no i nciso III do art. 5º da 

Constit uição Federal; 

j) Que os servi ços são prestados por e mpresas que compr ove m cumpri mento de reserva de 

cargos prevista e m lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previ dência Soci al e 

que atenda m às regras de acessi bili dade previstas na legislação, confor me dispost o no art. 93 

da Lei nº 8. 213, de 24 de jul ho de 1991.  

 

2. 3.  Não poderão partici par, direta ou i ndireta ment e, desta licitação, e mpresas:  

2. 3. 1. Que não at endere m às condi ções deste edital e seus anexos; 

2. 3. 2. Que se encontre m e m processo de dissol ução, fusão, cisão ou i ncorporação; 

2. 3. 3. Em regi me de consórcio, qual quer que seja sua for ma de constit uição, e 

e mpresas control adas, coligadas, interli gadas ou subsi di árias entre si; 

2. 3. 4. Empr esas puni das, no âmbit o da Ad mi nistração Pública, com as sanções que 

abarque m a Ad mi nistração Pública Muni ci pal prescritas no art. 7º da Lei Federal 

nº 10. 520/ 02, be m como os i ncisos III e I V do art. 87 da Lei Federal nº 8. 666/ 93;  

2. 3. 5. Os i nt eressados que se encontre m sob falênci a, concordat a, concurso de 

credores, dissol ução, liqui dação ou e m regi me de consórci o, qual quer que sej a 

sua for ma de constit uição, e mpresas estrangeiras que não funci one m no país, 

e mpresas que possua m,  entre seus sóci os, servidores públicos da Prefeit ura 

Muni ci pal de Graj aú/ MA,  be m como aquel es que tenha m si do declarados 

ini dôneos para licitar ou Contratar com a Ad mi nistração Pública ou puni dos com 

suspensão do direito de licitar e contratar pela Ad mi nistração Pública da 

Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú/ MA.  (art. 9 da Lei Federal nº 8. 666/ 93); 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARI A MUNI CI PAL DE SAÚDE DE GRAJ AÚ- MA 
                                       CNPJ /MF 11. 354. 569/0001-71 

Rua das Verbeni as, S/N,  Canoei ro,  CEP 65940-000 
 

 6 

2. 3. 6. Que se apresent e m na quali dade de subcontratadas; 

2. 3. 7. Estrangeiras não aut orizadas a funci onar no País; 

2. 3. 8. Integrantes de um mesmo grupo econô mi co, assi m ent endi das aquelas que 

tenha m diret ores, sóci os ou represent ant es legais comuns, ou que utilize m 

recursos mat eriais, tecnológicos ou humanos e m comu m,  excet o se de monstrado 

que não age m represent ando i nteresse econômi co e m comu m;  

2. 3. 9. Cuj o proprietári os e/ ou sóci os exerça m mandato el eti vo capaz de ensejar os 

i mpedi ment os previst os nos arts. 29, inciso I X com 54, I, “a” e II, “a”, da 

Constit uição Federal. 

 

2. 4.  A declaração falsa relati va ao cumpri ment o de qualquer condi ção suj eitará o licitant e a 

sua i nabilitação e às sanções previstas e m lei e neste Edital. 

 

3.  DO CREDENCI AMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

3. 1.  O Credenci a ment o é o ní vel básico do registro cadastral no 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 , que per mit e a partici pação dos 

interessados na modali dade licitat ória Pregão, em sua for ma el etrônica.  

3. 1. 1. O cadastro no LI CI TAGRAJ AU deverá ser feit o no 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 , por mei o de certificado di gital 

conferi do pel a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – I CP – Brasil ou cadastro de 

usuári o e senhas. 

3. 1. 2. O credenci a ment o junt o ao provedor do siste ma i mplica a responsabilidade do licitant e 

ou de seu represent ante legal e a presunção de sua capaci dade técnica para realização das 

transações inerent es a este Pregão.  

3. 1. 3. O licitant e responsabiliza-se excl usi va e formal ment e pel as transações efet uadas e m seu 

no me, assume como firmes e verdadeiras suas pr opost as e seus lances, incl usi ve os at os 

praticados direta ment e ou por seu represent ant e, excl uí da a responsabili dade do provedor do 

siste ma ou do órgão ou enti dade promot ora da licitação por event uais danos decorrent es de 

uso i ndevi do das credenciais de acesso, ai nda que por terceiros.  

3. 2.  Infor mações compl e mentares sobre o credencia ment o poderão ser obti das pel o e- mail: 

cpl-grajau @hot mail. com ou através do síti o: 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 . 

 

4.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 

HABI LI TAÇÃO 

4. 1.  Os licitant es enca mi nharão, excl usi va ment e por mei o do siste ma, concomi t ant e ment e 

com os document os de habilitação exi gi dos no edital, propost a com a descrição do obj et o 

ofertado e o preço, até a dat a e o horári o estabel eci dos para abert ura da sessão pública, 

quando, ent ão, encerrar-se-á aut omatica ment e a etapa de envi o dessa document ação.  

4. 2.  O envi o da propost a, acompanhada dos document os de habilitação exigi dos nest e 

Edital, ocorrerá por mei o de chave de acesso e senha.  

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996


 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARI A MUNI CI PAL DE SAÚDE DE GRAJ AÚ- MA 
                                       CNPJ /MF 11. 354. 569/0001-71 

Rua das Verbeni as, S/N,  Canoei ro,  CEP 65940-000 
 

 7 

4. 3.  Os licitant es poderão deixar de apresent ar os docu ment os de habilitação que const e m 

do LI CI TAGRAJ AU,  assegurado aos de mai s licitant es o direit o de acesso aos dados 

const ant es dos siste mas.  

4. 4.  As Mi croe mpresas e Empresas de Pequeno Port e deverão enca mi nhar a docu ment ação 

de habilitação, ai nda que haja al guma restrição de regul ari dade fiscal e trabal hista, nos ter mos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

4. 5.  Incumbirá ao licitant e aco mpanhar as operações no siste ma el etrônico durant e a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pel o ônus decorrente da perda de negóci os, di ant e da 

inobservância de quaisquer mensagens e miti das pel o siste ma ou de sua desconexão.  

4. 6.  At é a abert ura da sessão pública, os licitant es poderão retirar ou substit uir a propost a e 

os document os de habilitação ant eri or ment e i nseridos no siste ma;  

4. 7.  Os document os que co mpõe m a propost a e a habilitação do licitant e mel hor 

cl assificado soment e serão disponi bilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso públi co 

após o encerra ment o do envi o de lances. 

4. 8.  O Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preli mi nar ment e, a 

pr opost a ofertada que se encontra i nseri da no ca mpo “DESCRI ÇÃO DETALHADA DO 

OBJ ETO” do siste ma, confront ando suas caract erísticas com as exi gências do Edital e seus 

anexos (podendo, ai nda, ser analisado pel o órgão requerent e), DESCLASSI FI CANDO,  

moti vada ment e, aquelas que não esteja m e m confor mi dade, que fore m omi ssas ou 

apresent are m irregul ari dades insanáveis. 

4. 9.  Const atada a existência de propost a i ncompatí vel com o obj et o licitado ou 

manifestada ment e i nexequí vel, o Pregoeiro obri gat oria ment e j ustificará, por mei o do siste ma, 

e ent ão DESCLASSI FICARÁ.  

4. 10.  O pr oponent e que encami nhar o val or i nicial de sua propost a manifestada ment e 

inexequí vel, caso o mes mo não honre a oferta encami nhada, terá sua proposta rejeitada na fase 

de aceitabili dade.  

4. 11.  As licitant es deverão mant er a i mpessoali dade, não se i dentificando, sob pena de 

sere m descl assificadas do certa me pel o Pregoeiro. 
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5.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5. 1.  A Pr opost a de Preços deverá ser envi ada pel o siste ma, e m lí ngua port uguesa, sal vo 

quant o às expressões técni cas de uso corrente, com o segui nt e cont eúdo, de apresent ação 

obri gat ória: 

a) Descrição compl et a do objet o da present e licitação, com i ndi cação dos I TENS 

cot ados, em especi al a marca do produt o, caso haj a, em confor mi dade com as 

especificações do Ter mo de Referência – ANEXO I deste Edital; 

b) Preço unitári o e o valor t otal da propost a. Nos preços propost os deverão est ar 

incl uí dos, alé m do l ucro, todas as despesas e custos, como por exe mpl o: transportes, 

tri but os de qual quer natureza e t odas as despesas, diretas ou i ndiretas, relaci onadas 

com a execução/ entrega do obj et o da present e licitação;  

c) Prazo de vali dade da propost a: não i nferi or a 60 (sessent a) dias, a cont ar da dat a da 

sessão de abert ura dos Envel opes; 

d) Prazo de entrega: de acordo com Ter mo de Referênci a.  

 

5. 2. Após a solicitação de forneci ment o dos itens ou iní ci o dos servi ços, a CONTRATADA 

deverá proceder a entrega dos itens const antes na mes ma, no prazo de 15 di as, em uma úni ca 

et apa, independent e mente do quantitati vo e val or solicitado, e quando no caso de servi ços, 

deverá i niciar até 24 (vi nte e quatro) horas após o recebi ment o da orde m de servi ços.  

5. 2.  Não será admiti da cot ação disti nta prevista nest e Edital. 

5. 3.  O preço ofertado per manecerá fi xo e irreaj ustável. 

5. 4.  A apresent ação da Propost a i mplicará na pl ena aceitação, por parte do licitant e, das 

condi ções estabel eci das nest e Edital e seus Anexos.  

5. 5.  O licitant e que não mantiver sua Propost a ficará sujeito às penali dades do Decret o 

Federal. 

 

5. 6.  Quai squer tri but os, custos e despesas diret os ou i ndiret os omiti dos da pr opost a ou 

incorreta ment e cot ados,  serão consi derados como i ncl usos nos preços, não sendo 

consi derados pl eitos de acrésci mos, a esse ou qual quer títul o, devendo os produt os sere m 

forneci dos se m quaisquer ônus adi ci onais. 

 

6.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

6. 1.  O Pregoeiro verificará as propost as apresent adas, descl assificando desde l ogo aquel as 

que não esteja m e m confor mi dade com os requisit os estabel eci dos neste Edital, cont enha m 

ví ci os i nsanáveis ou não apresent e m as especificações técnicas exi gidas no Ter mo de 

Referência.  

6. 2.  O siste ma ordenará aut omati ca ment e as propost as classificadas, sendo que soment e 

estas partici parão da fase de lances. 
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6. 3.  O siste ma disponi bilizará ca mpo própri o para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitant es. 

6. 4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitant es deverão enca mi nhar lances exclusi va ment e 

por mei o do siste ma eletrônico, sendo i medi at ament e i nfor mados do seu recebi ment o e do 

val or consi gnado no registro.  

6. 5.  O licitant e soment e poderá oferecer lance de val or inferi or ou percent ual de descont o 

superi or ao últi mo por ele ofertado e registrado pelo siste ma.  

6. 6.  Será estabel eci do o i nterval o mí ni mo de diferença de val ores de R$ 1, 00 (um) real, 

entre os lances, que i ncidirá tant o e m rel ação aos lances i nt er medi ári os quant o e m relação à 

pr opost a que cobrir a melhor oferta. 

6. 7.  Dur ant e a fase de lances, o Pregoeiro poderá excl uir, justificada ment e, lance cuj o val or 

seja manifesta ment e i nexequí vel. 

6. 8.  Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o siste ma 

el etrôni co per manecer acessí vel às licitant es, os lances conti nuarão sendo recebi dos, se m 

prej uí zo dos at os realizados.  

6. 9.  Será adot ado para o envi o de lances no pregão eletrônico o modo de disput a 

“ ABERTO”, e m que os licitant es apresentarão lances públicos e sucessi vos, com 

pr orrogações. 

6. 10.  A et apa de lances da sessão pública terá duração de dez mi nut os e, após isso, será 

pr orrogada aut omatica ment e pel o siste ma quando houver lance ofertado nos últi mos dois 

mi nut os do perí odo de duração da sessão pública.  

6. 11.  A pr orrogação aut omática da etapa de lances, de que trata o item ant eri or, será de dois 

mi nut os e ocorrerá sucessi va ment e se mpre que houver lances envi ados nesse perí odo de 

pr orrogação, i ncl usi ve no caso de lances i nter mediári os.  

6. 12.  Não havendo novos lances na for ma estabel eci da nos itens ant eri ores, a sessão públi ca 

encerrar-se-á aut omaticament e.  
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6. 13.  Encerrada a fase competitiva se m que haj a a prorrogação aut omáti ca pelo siste ma, 

poderá o pregoeiro, assessorado pel a equi pe de apoi o, justificada ment e, ad mitir o rei ní ci o da 

sessão pública de lances, e m prol da consecução do mel hor preço.  

6. 14.  Dur ant e o transcurso da sessão pública, os licitantes serão i nfor mados, em te mpo real, 

do val or do menor lance registrado, vedada a i dentificação do licitant e.  

6. 15.  Quando a desconexão do siste ma eletrônico para o pregoeiro persistir por te mpo 

superi or a dez mi nut os, a sessão pública será suspensa e rei niciada soment e após decorri das 

vi nt e e quatro horas da comuni cação do fat o pel o Pregoeiro aos partici pant es, no síti o 

el etrôni co utilizado para di vul gação.  

6. 16.  As propost as de mi croempr esas e e mpresas de pequeno porte que se encontrare m na 

fai xa de até 5 % (ci nco por cent o) aci ma da mel hor propost a ou mel hor lance serão 

consi deradas e mpat adas com a pri meira col ocada.  

6. 17.  A mel hor classificada nos ter mos do item ant erior terá o direit o de encami nhar uma 

últi ma oferta para dese mpat e, obri gat oria ment e em val or i nferi or ao da pri meira col ocada, no 

prazo de 5 (ci nco) mi nut os control ados pel o siste ma, cont ados após a comuni cação 

aut omática para tant o.  

6. 18.  Caso a mi croe mpresa ou a e mpresa de pequeno porte mel hor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabel eci do, serão convocadas as de mai s licitantes mi croe mpr esa e 

e mpresa de pequeno porte que se encontre m naquel e i nterval o de 5% (cinco por cent o), na 

or de m de classificação, para o exercíci o do mesmo direito, no prazo estabel eci do no subit e m 

ant eri or. 

6. 19.  No caso de equi val ência dos val ores apresent ados pel as mi croe mpresas e empr esas de 

pequeno porte que se encontre m nos int erval os estabel eci dos nos subitens ant eri ores, será 

realizado sortei o entre elas para que se i dentifi que aquel a que pri meiro poderá apresent ar 

mel hor oferta. 

6. 20.  Só poderá haver e mpate entre propost as i guais (não segui das de lances), ou entre 

lances fi nais da fase fechada do modo de disput a abert o e fechado.  
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6. 21.  Havendo event ual e mpate entre propost as ou lances, o critéri o de desempat e será 

aquel e previst o no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8. 666, de 1993, assegurando-se a preferênci a, 

sucessi va ment e, aos bens produzi dos: 

6. 21. 1.  No país; 

6. 21. 2. Por e mpresas brasileiras;  

6. 21. 3. Por e mpresas que i nvistam e m pesquisa e no desenvol vi ment o de tecnol ogia no País; 

6. 21. 4. Por e mpresas que comprove m cumpri ment o de reserva de cargos prevista e m l ei para 

pessoa com deficiênci a ou para reabilitado da Previ dênci a Social e que atenda m às regras de 

acessi bili dade previstas na legislação.  

6. 22.  Persisti ndo o e mpat e, a propost a vencedora será sorteada pel o siste ma el etrôni co 

dentre as propost as ou os lances e mpat ados.  

6. 23.  Encerrada a etapa de envi o de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

enca mi nhar, pel o siste ma eletrônico, contrapropost a ao licitant e que tenha apresent ado o 

mel hor preço, para que seja obti da mel hor propost a, vedada a negoci ação e m condi ções 

diferentes das previstas neste Edital. 

6. 24.  Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendiment o pel o proponent e de t odas as 

exi gências editalícias, para efeit o de habilitação. Caso contrári o o Pregoeiro exa mi nará as 

ofertas subsequent es, na or de m de classificação, até a apuração de uma propost a que at enda a 

todas as exi gências constant es deste Edital, sendo o respecti vo proponent e decl arado vencedor 

nessa fase. 

6. 25.  Será descl assificada a propost a ou o lance vencedor, apresent ar preço final superi or ao 

preço máxi mo fi xado (Acór dão nº 1455/ 2018 -TCU - Pl enári o), descont o menor do que o 

mí ni mo exi gi do ou que apresent ar preço manifesta ment e i nexequí vel.  

6. 25. 1. Consi dera-se i nexequí vel a propost a que apresent e preços gl obal ou unitári os 

si mbólicos, irrisóri os ou de val or zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salári os de 

mer cado, acresci dos dos respecti vos encargos, ai nda que o at o convocat ório da licitação não 

tenha estabel eci do li mit es mí ni mos, excet o quando se referire m a mat eriais e i nstalações de 
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pr opriedade do própri o licitant e, para os quais el e renunci e a parcel a ou à t otali dade da 

re muneração.  

6. 26.  Na hi pót ese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

dili gências, com vistas ao sanea ment o das propost as, a sessão pública soment e poderá ser 

rei ni ciada medi ante aviso prévi o no siste ma co m, no mí ni mo, vi nt e e quatro horas de 

ant ecedência, e a ocorrênci a será registrada e m at a; 

6. 27.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitant e, observado o di spost o neste Edital.  

 

7.  DA HABI LI TAÇÃO DOS LI CI TANTES 

7. 1.   A habilitação dos licitant es será verificada por mei o do site 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 , nos document os por el e 

abrangi dos e m relação à habilitação j urí di ca, à regul ari dade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econô mi co-fi nanceira e habilitação técni ca, co m prévi a event ual descumpri ment o das 

condi ções de partici pação.  

7. 2.  Havendo a necessi dade de envi o de documentos de habilitação compl e ment ares, 

necessári os à confir mação daquel es exi gi dos neste Edital e já apresent ados,  o licitant e será 

convocado a enca mi nhá-los, em for mat o di gital, via siste ma, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de i nabilitação.  

7. 3.  Os ori gi nais ou cópi as autenticadas, caso seja m solicitados, deverão ser enca mi nhados 

para o endereço deste órgão.  

7. 4.  As ME/ EPP que desej arem usufruir do trata ment o favoreci do estabel eci do nos arts. 42 

a 49 da Lei Co mpl e ment ar nº 123, de 14 de deze mbr o 2024, e suas alterações, deverão 

apresent ar a Decl aração de Enquadra ment o ( Anexo II), acompanhada da Certi dão 

Es pecífica de Enquadra ment o co mo ME/ EPP emiti da pel a j unt a comercial da respecti va 

sede, compr ovando assi m que cumpre os requisit os legais para a qualificação como 

mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte.  

7. 5.  Ressal vado o dispost o no item 4. 3, os licitant es deverão enca mi nhar, nos ter mos dest e 

Edital, a document ação rel aci onada nos itens a seguir, para fi ns de habilitação:  

 

7. 6.  Habilitação Jurí di ca, que será compr ovada medi ant e a apresent ação da segui nt e 

docu ment ação:  

 

a) Cédul a de identi dade do e mpresári o ou de todos os sóci os;  

b) Pr ova de registro comercial, no caso de e mpresa indi vi dual; 

c) At o constit utivo, estat uto ou contrat o soci al em vi gor, acompanhado de todas suas 

alterações, devi da ment e registrados, em se tratando de soci edades e mpresariais e, no caso 

de soci edade por ações, acompanhado dos docu ment os de eleição de seus at uais 

admi nistradores; 

https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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d) No caso de Sociedades simpl es o at o constit utivo inscrit o no Cart óri o Ci vil ( Registro Ci vil 

das Pessoas Jurí di cas ou Cart óri o de Registro de Tít ul os e Docu ment os) acompanhado da 

pr ova de Diret oria e m exercíci o; 

e) Decret o de aut orização, em se tratando de e mpresa ou soci edade estrangeira e m 

funci ona ment o no País e at o de registro ou aut orização para funci ona mento expedi do pel o 

ór gão compet ent e, quando a ati vi dade assi m o exigir; 

f) Pr ova de Inscrição no Cadastro Naci onal de Pessoa Jurí di ca ( CNPJ); 

g) Pr ova de inscrição no Cadastro de Contri buint es Est adual (Si nt egra/ MA - Sist e ma 

Integrado de Infor mações sobre Operações Interestaduais com Mercadori as e Servi ços) ou 

equi val ente da sede do licitant e, excet o para àquel as e mpresas que te m a sua Ati vi dade 

Co merci al excl usi va mente de Prestação de Servi ços; 

h) Cart ão ou document o equi val ente que const e Inscrição Muni ci pal, que poderá ser 

substit uí do pel o Al vará de Localização e Funci onament o.  

 

7. 7.  Regul ari dade Fiscal, que será compr ovada medi ante a apresent ação dos segui nt es 

docu ment os: 

 

7. 7. 1. Pr ova de regul ari dade perante a Fazenda Federal, Estadual e Muni ci pal do do mi cíli o 

ou sede do licitant e, que será realizada da segui nte for ma:  

 

a) Certidão Negati va, ou Certidão Positi va de Tri but os e Contri bui ções Federais e 

Dí vi da Ati va da Uni ão, compr ovando a regulari dade perant e a Fazenda Públi ca 

Federal; 

 

b) Certi dão Negati va de Débit os, ou Certi dão Positi va com efeitos de Negati va, 

expedi da pel o Est ado do domi cíli o ou sede da empresa licitant e, compr ovando a 

regul ari dade para com a Fazenda Est adual, exceto para àquel as e mpresas que te m a 

sua Ati vi dade Co merci al excl usi va ment e de Prestação de Servi ços.  

 

c) Certidão Negati va, ou Certidão Positi va com efeitos de Negati va, quanto à Dí vi da 

At i va do Est ado, expedida pel o Est ado do domi cíli o ou sede da e mpresa licitant e, 

compr ovando a regul aridade para com a Fazenda Est adual, excet o para àquel as 

e mpresas que te m a sua Ati vi dade Co merci al excl usi va ment e de Prest ação de 

Ser vi ços. 

 

d) Certi dão Negati va de Débit os, ou Certi dão Positi va com efeitos de Negati va, 

relati va à ati vi dade econô mi ca, expedi da pel o Muni cí pi o do domi cíli o ou sede da 

e mpresa licitant e, comprovando a regul ari dade para com a Fazenda Muni cipal.  

 

e) Certidão Negati va, ou Certidão Positi va com efeitos de Negati va, quanto à Dí vi da 

At i va do Muni cí pi o, expedi da pel o Muni cí pi o do  do mi cíli o ou sede da empresa 

licitant e, compr ovando a regul ari dade para com a Fazenda Muni ci pal.  
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f) Certificado de Regulari dade de Sit uação do FGTS – CRF, e miti do pel a Cai xa 

Econô mi ca Federal – CEF, compr ovando a regul aridade perante o Fundo de Garantia 

por Te mpo de Servi ço.  

 

g) Prova de i nexistência de débit os i nadi mpli dos perante a Justiça do Trabal ho, 

medi ant e a apresent ação de Certidão Negati va de Débit os Trabal histas ( CNDT) ou da 

Certi dão Positi va de Débitos Trabal histas com os mes mos efeitos da CNDT;  

 

7. 7. 2. As mi croe mpresas e e mpresas de pequeno porte deverão apresent ar t oda a 

docu ment ação exi gi da para efeito de compr ovação de regul ari dade fiscal relaci onadas no ite m 

7. 7. 1, mes mo que esta apresent e al guma restrição, assegurado, t odavi a, o prazo de 05 (ci nco) 

di as úteis, cuj o ter mo i nici al corresponderá ao moment o e m que o proponent e for decl arado o 

vencedor do certa me, prorrogável por i gual perí odo, a critéri o da admi nistração pública, para 

a regul arização da docu ment ação, paga ment o ou parcel a ment o do débit o e e mi ssão de 

event uais certi dões negativas ou positi vas com efeito de certi dão negati va (art. 42, §1º, LC 

123/ 06).. 

 

7. 7. 3. Est e benefíci o será concedi do soment e às e mpresas que obti vera m o benefíci o de ME 

ou EPP.  

 

7. 7. 4. A não-regul arização da docu ment ação, no prazo previst o nest e item 7. 3.3, i mpli cará 

e m decadênci a do direito à contratação, se m prej uízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 

8. 666, de 21 de junho de 1993. Nest e caso, será facultado à Ad mi nistração convocar licitant es 

re manescent es, ocasi ão e m que será assegurado o exercíci o do direito de preferênci a às 

de mai s mi croe mpresas e empresas de pequeno porte, cuj as Propost as estivere m no i nt erval o 

de e mpat e previst o no item 6. 6.  

 

7. 8.  Qualificação Econô mi co- Fi nancei ra, que será co mpr ovada medi ante a apresent ação 

dos segui nt es document os: 

 

a) Bal anço patri moni al e de monstrações cont ábeis do últi mo exercí ci o soci al, com 

ter mo de abert ura e encerra ment o, já exi gí veis e apresent ados na for ma da lei, vedados 

a substit uição por bal ancet es ou bal anços provisórios, em que esteja m registrados os 

val ores do ativo circul ant e ( AC) e do passi vo circul ant e (PC), de modo a extrair-se 

índice de Li qui dez Corrente (I LC) i gual ou superi or a 01 (um), indicados pel a 

licitant e, acompanhadas do respecti vo DHP do profissi onal que elaborou e Certi dão do 

referente ao Bal anço Patri moni al. 

 

a. 1) As licitant es que apresent are m resultado menor do que um (1, 0) e m qual quer dos 

índices referi dos aci ma, deverão compr ovar o capital mí ni mo ou patri môni o lí qui do 

igual ou superi or a dez por cent o (10 %) do val or esti mado da contratação.  

 

a. 2) Excet ua-se da exi gênci a da alí nea ant eri or ao mi croe mpreendedor i ndi vi dual (art. 

18 da LC 123/ 2006 c/c art. 1. 179, § 2º CC) e as Mi cro e Pequenas Empr esas que 
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pr opusere m habilitação em licitações cuj o os objetos seja m para o forneciment o para 

pr ont a entrega ou para l ocação de mat eriais (art. 3º do Decret o Federal nº 6. 204/ 2007).  

 

a. 3) As e mpresas com menos de um exercí ci o fi nanceiro deve m cumprir a exi gênci a 

dest e subite m medi ante a apresent ação do Balanço de Abert ura, acompanhado do 

Bal anço Patri moni al e da De monstração do Resultado levant ado com base no mês 

i medi ata ment e ant eri or à dat a de apresent ação da propost a.  

 

a. 4) Serão consi derados aceit os como na for ma da lei o bal anço patri moni al e 

de monstrações cont ábeis assi m apresent ados:  

 

I. Publicados e m Di ári o Ofi ci al ou; 

II. Publicados e m j ornal de grande circul ação ou;  

III. Registrados na Junt a Co merci al da sede/ domi cílio do licitant e ou;  

I V. Por cópi a do Li vro Di ári o, devi da ment e aut enticado na Junt a Comer ci al da sede ou 

do mi cíli o da licitant e, na for ma da I N nº 65 do Departa ment o Naci onal do Registro do 

Co mérci o - DNRC,  de 1º de agost o de 1997, art. 6º, acompanhada obrigat oria ment e dos 

Ter mos de Abert ura e de Encerra ment o. Quando for apresent ado o ori ginal do Di ári o, para 

cot ej o pel o Pregoeiro e Equi pe de Apoi o, fica dispensada a i ncl usão, na docu ment ação, dos 

Ter mos de Abert ura e de Encerra ment o do Li vro em quest ão.  

V.  Siste ma Público de Escrit uração Di gital – SPED- Cont ábil ( Decret o Federal nº 

6. 022/ 2007); nos ter mos do art. 2º da Instrução Nor mati va RFB nº 787/ 2007, devendo 

apresent ar referi dos docu ment os, devi da ment e assi nados, na for ma do § 5º do art. 10 da 

Instrução Nor mati va DNRC nº 107/ 2008.  

 

b) Certi dão Negati va de Fal ência ou Concor data ( Recuperação Judi ci al ou 

Extraj udi ci al), expedi da pel o distri bui dor da sede da pessoa j urí di ca, com dat a não 

excedent e a 60 (sessenta) dias de ant ecedência da data de apresent ação da pr opost a de 

preço.  

 

7. 8. 1. A Qualificação Técni ca dos licitant es deverá ser compr ovada através de:  

 

a) ATESTADO de capacidade técnica forneci do por pessoas j urí dicas de direit o 

público ou pri vado compr ovando que o licitant e fornece ou forneceu produt os 

compatí veis com o obj eto dest e pregão, não sendo admiti dos atestados genéri cos 

se m especificar os itens. 

 

7. 8. 1. 1.A Decl aração Conj unt a ( ANEXO III) que os Li citant es deverão 

apresent ar no credenciament o, alé m do enquadra ment o, deverá cont er ainda 

o segui nt e: 
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a) Decl aração de que não emprega menores de dezoit o anos e m trabalho not urno, 

peri goso ou i nsal ubre e ne m menores de dezesseis anos e m qual quer trabalho, sal vo na 

condi ção de aprendi z, a partir de quat orze anos, de confor mi dade com o dispost o na da 

Lei Federal nº 8. 666/ 93.  

b) Decl aração de superveni ênci a de fat o i mpedi tivo da habilitação neste certa me, 

incl usi ve na vi gência contrat ual, caso venha a ser contratado.  

c) que esta e mpresa atende a t odos os requisit os de habilitação, be m como apresent a sua 

pr opost a com i ndi cação do obj et o e do preço ofereci do os quais atende m pl ena ment e 

ao Edital; 

d) Decl ara que não possui em seu quadro soci etári o servi dor público da ati va, ou 

e mpregado de e mpresa pública ou de soci edade de econo mi a mista, em atendi ment o à 

vedação dispost a no Art. 18, XII, Lei 13. 080/ 2015, sendo de i nteira responsabili dade 

do Contratado a fiscalização dessa vedação.  

e) Decl aração de elaboração i ndependent e de proposta. 

 

7. 9.Se a document ação de habilitação não estiver compl et a e correta ou contrariar qual quer 

di spositi vo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro consi derar o proponent e 

inabilitado.  

7. 10.  Sob pena de inabilitação, os document os apresent ados deverão estar em no me do 

licitant e, com i ndi cação do númer o de i nscrição no CNPJ.  

7. 11.  Todos os document os emiti dos e m lí ngua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para lí ngua port uguesa, efet uada por tradutor j ura ment ado, e 

també m devi da ment e consul arizados ou registrados no cart óri o de títul os e document os.  

7. 12.  Docu ment os de procedênci a estrangeira, mas e mitidos e m lí ngua port uguesa, ta mbé m 

deverão ser apresent ados devi da ment e consul arizados ou registrados e m cart óri o de títul os e 

docu ment os. 

7. 13.  Em se tratando de filial, os document os de habilitação j urí dica e regul aridade fiscal 

deverão estar e m nome da filial, excet o aqueles que, pela própria nat ureza, são e miti dos 

soment e e m nome da mat riz. 

7. 14.   CONTRATANTE não se responsabilizará por document ação e propost a envi ados vi a 

post al ou entregues e m outros set ores que não seja o especificado no Preâ mbul o do Edital.  

7. 15.  A vali dade dos documentos e certi dões será a neles expressa, ou estabel ecida e m lei, 

admiti ndo-se como váli dos, no caso de omi ssão, aquel es e miti dos a menos de 90 (novent a) 

di as. 
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7. 16.  A declaração falsa relati va ao cumpri ment o dos requisit os de habilitação, à 

conf or mi dade da proposta ou ao enquadra mento como mi croe mpresa ou e mpresa de 

pequeno porte suj eitará o licitant e às sanções previstas neste Edital. 

7. 17.  Serão aceitas soment e cópi as legí veis. 

7. 18.  Não serão aceit os document os cuj as dat as esteja m rasuradas.  

7. 19.  O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o origi nal de qual quer document o se mpre 

que ti ver dúvi da e j ul gar necessári o.  

7. 20.  Quando t odas as propostas fore m descl assificadas ou todas as licitant es i nabilitadas, o 

Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 

pr opost as escoi madas dos víci os que ensej ara m a decisão ou de nova document ação.  

  

8.  DA PROPOSTA DE PREÇOS AJ USTADA,  DEVERÁ OBEDECER ÀS 

SEGUI NTES CONDI ÇÕES:  

 

a) Ser apresent ada e m papel ti mbrado da e mpresa, redi gi da e m li nguage m clara, se m 

e mendas, rasuras ou entreli nhas, cont er a razão soci al, o CNPJ, númer o(s) de 

telefone(s) e e- mail, com infor mações sobre os dados pessoais de que m vai assi nar o 

contrat o e dados bancários da e mpresa, preferencial ment e, assi nada e/ ou rubri cada e m 

todas as fol has pel o representant e legal da e mpresa licitant e;  

b)  Cont er preço unitári o e global por Lot e, em moeda naci onal, expressos e m al garis mos 

e por ext enso, confor me especificações do Anexo I;  

c) Infor mar prazo de vali dade da propost a, com prazo mí ni mo de 60 (sessent a) dias, a 

cont ar de sua apresent ação.  

d) Deverá entregar no prazo máxi mo de 02 (duas) horas, após a habilitação da e mpresa 

vencedora, via siste ma, em f or mat o di gital, sob pena de i nabilitação 

 

9.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLI CA 

 

9. 1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

9. 1. 1. Nas hi pót eses de proviment o de recurso que leve à anul ação de at os 

ant eri ores à realização da sessão pública precedent e ou e m que sej a 
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anul ada a própria sessão pública, sit uação e m que serão repeti dos os at os 

anul ados e os que del e dependa m.  

 

9. 1. 2. Quando houver erro na aceitação do preço mel hor classificado ou quando 

o licitant e decl arado vencedor não assi nar o contrat o, não retirar o 

instrument o equi val ente ou não compr ovar a regul arização fiscal e 

trabal hista, nos ter mos do art. 43, §1º da LC nº 123/ 2006. Nessas 

hi pót eses, serão adot ados os procedi ment os i mediata ment e post eri ores ao 

encerra ment o da etapa de lances.  

10.  DA I MPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRI O 

 

10. 1.  Qual quer pessoa poderá solicitar escl areci ment os, provi dências ou i mpugnar o at o 

convocat óri o do Pregão at é 03 ( Três) dias úteis ant es da dat a fi xada para recebi ment o das 

pr opost as. 

10. 1. 1. A apresent ação de i mpugnação contra o presente Edital será processada e 

jul gada na for ma e nos prazos previst os na legislação, devendo ser realizada por 

for ma el etrônica, pelo e- mail ou por petição diri gi da à COMI SSÃO 

PERMANENTE DE LI CI TAÇÃO – CPL/ P MG,  não tendo efeito suspensi vo.  

10. 1. 2. Acol hi da a petição contra o at o convocat óri o, será desi gnada nova dat a para 

a realização do certa me.  

10. 2.  Caberá ao Pregoeiro (auxiliado pel o técnico compet ent e) deci dir sobre a petição no 

prazo de 02 (dois) dias. 

10. 3.  Acol hi da a petição contra o At o Convocat ório, será desi gnada nova dat a para 

realização do certa me.  

 

11.  DOS RECURS OS 

11. 1.  Decl arado o vencedor e decorri da a fase de regul arização fiscal e trabal hista da 

licitant e qualificada como mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedi do o prazo de no mí ni mo 30 (tri nta) mi nutos, para que qual quer licitant e manifest e a 

intenção de recorrer, de for ma moti vada, isto é, indi cando contra qual(is) decisão( ões) 

pret ende recorrer e por quais moti vos, e m ca mpo pr ópri o do siste ma.  

11. 2.  Havendo que m se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivi dade e a 

existênci a de moti vação da intenção de recorrer, para deci dir se admit e ou não o recurso, 

funda ment ada ment e.  
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11. 3.  A falta de manifestação i medi ata e moti vada de i nterpor recurso, no mo ment o da 

sessão deste Pregão, i mportará na decadênci a do direito de recurso e adjudicação do obj et o 

pel o Pregoeiro ao vencedor.  

11. 4.  Uma vez admiti do o recurso, o recorrent e terá, a partir de ent ão, o prazo de três di as 

para apresent ar as razões, pel o siste ma el etrônico, ficando os de mai s licitant es, desde l ogo, 

inti mados para, querendo, apresent are m contrarrazões ta mbé m pel o sistema el etrôni co, e m 

outros três di as, que começarão a cont ar do tér mi no do prazo do recorrente, sendo-l hes 

assegurada vista i medi ata dos ele ment os i ndispensáveis à defesa de seus i nteresses. 

11. 5.  O acol hi ment o do recurso i nvali da tão soment e os at os i nsuscetí veis de 

aproveita ment o.  

11. 6.  Os aut os do processo per manecerão com vista franqueada aos i nteressados, no 

endereço const ant e neste Edital. 

 

12.  DA ADJ UDI CAÇÃO,  HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

12. 1.  Adj udi cado o obj et o da licitação à e mpresa pr ocl a mada vencedora, a Secret aria 

Muni ci pal de Saúde de Grajaú- MA,  poderá homol ogar este procedi ment o licitat óri o.  

12. 2.  Após a homol ogação do resultado da present e licitação, a Secretaria Muni ci pal de 

Saúde de Graj aú- MA,  poderá convocar a e mpresa adj udi cat ária para, no prazo máxi mo de 05 

(ci nco) dias úteis, assi nar a ata de registro de preços ou Contrat o, na for ma da mi nut a 

apresent ada e m anexo, adapt ado à propost a vencedora, sob pena de decair o direit o ao servi ço,  

se m prej uí zo das sanções previstas no arti go 81 da Lei n. 8. 666/ 93.  

12. 3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado u ma vez, por i gual período, quando 

solicitado pel a licitant e vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra moti vo 

justificado e aceit o pel a Ad mi nistração.  

12. 4.  Quando a convocada não assi nar o Contrat o no prazo e condi ções estabel eci dos, o 

Pregoeiro convocará os licitant es re manescent es para reapresent are m os seus Docu ment os de 

Habilitação, devi da mente at ualizados, em sessão pública, a se realizar em hora e l ocal 

previ a ment e i nfor mados, na qual o Pregoeiro exami nará a oferta subsequent e, verificando a 
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sua aceitabili dade e procedendo à habilitação do proponent e, na orde m de classificação, e 

assi m sucessi va ment e, at é a apuração de uma propost a que atenda ao edital, sendo o 

respecti vo licitant e decl arado vencedor e ele adj udi cado o obj et o do certame.  

12. 5.  A recusa i nj ustificada da licitant e vencedora e m assi nar o Contrat o, dentro do prazo 

estabel eci do, caract eriza o descumpri ment o t otal da obri gação assumi da, suj eitando-a as 

penali dades legal ment e estabel eci das.  

12. 6.  A recusa i nj ustificada da licitant e vencedora e m assi nar o Contrat o, dentro do prazo 

estabel eci do, caract eriza o descumpri ment o t otal da obri gação assumi da, suj eitando-a as 

penali dades legal ment e estabel eci das.  

12. 7.  O pr oponent e que vi er a ser contratado ficará obri gado a aceitar, nas mes mas 

condi ções contrat uais, os acrésci mos ou supressões que se fizere m necessário, até 25 % (vi nt e 

e ci nco por cent o) do valor i nicial at uali zado do Contrat o. 

12. 8. A homol ogação do resultado dest a licitação não i mplicará e m direito à contratação.  

 

13.  DA UTI LI ZAÇÃO DA ATA DE REGI STRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU 

ENTI DADES NÃO PARTI CI PANTES.  

13. 1.  A At a de Registro de Preços, durant e sua vi gênci a, poderá ser utilizada por 

qual quer órgão ou enti dade da Ad mi nistração Pública que não tenha partici pado do 

certa me licitat óri o, mediante prévia consulta ao órgão gerenci ador, desde que 

devi da ment e compr ovada a vant age m, nos ter mos do arti go 21 do Decreto Est adual 

nº 29. 342/ 2013, excet o os órgãos e enti dades da Ad mi nistração Pública Federal, 

conf or me dispõe o Parágrafo úni co do art. 22 do Decret o Est adual nº 29. 342/ 2013.  

13. 2.  Os órgãos e enti dades que não partici pare m do registro de preços, quando 

desej are m fazer uso da At a de Registro de Preços, deverão manifestar seu i nt eresse 

junt o ao órgão gerenciador da At a, através da Co mi ssão Per manent e de Li citação, 

para que esta se manifeste sobre a possi bili dade de adesão.  

13. 3.  As contratações adi ci onais a que se refere o arti go 21 do Decret o Est adual nº 

29. 342/ 2013, não poderão exceder, por órgão ou enti dade, a 100 % (ce m por cent o) 
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dos quantitati vos dos itens registrados na At a de Registro de Preços, li mitadas ao 

quí nt upl o do quantitati vo de cada item registrados na ata de registro de preços para o 

ór gão gerenciador e órgãos partici pant es, independent e ment e do númer o de órgão 

não partici pant es que aderire m, nos ter mos do art. 21, § 4º do Decret o Estadual nº 

29. 342/ 2013.  

13. 4.  A At a de Registro de Preços vi gerá pel o prazo de 12 (doze) meses, a cont ar da 

dat a de sua assi nat ura, podendo, caso sej a mais econô mi co e confor me i nteresse da 

Ad mi nistração Pública, se t ornar um Contrat o, assi m podendo ser renovado por 

perí odos de 12 (doze) meses, não ultrapassando 60 (sessent a) meses, confor me art. 

57, II, da Lei 8. 666/ 1993.  

14.  DO REGI STRO DE PREÇOS.  

14. 1.  O present e certa me licitat óri o, destinado ao Registro de Preços, não obriga a 

Prefeit ura Muni ci pal a fir mar contratações nas quanti dades esti madas,  podendo 

ocorrer à contratação de terceiros se mpre que houver pr opost as mais vant ajosas.  

14. 2.  A qual quer tempo o preço registrado poderá ser revist o e m decorrência de 

event ual redução daquel es praticados no mercado, cabendo a Admi ni stração 

convocar os fornecedores registrados para negoci ar o novo val or.  

14. 3.  É per miti do que outros licitant es també m venha m a praticar o preço registrado 

14. 4.  O licitant e dei xará de ter o seu preço registrado quando:  

I – Descumprir as condi ções assumi das no i nstrument o por ele assi nado;  

II – Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se t ornar superi or ao praticado pel o 

mer cado;  

III – Quando, j ustificadament e, não for mais do i nteresse da Ad mi nistração. 

14. 5.  Quando o preço de mercado t ornar-se superi or aos preços registrados e o 

fornecedor, medi ante requeri ment o devi da ment e compr ovado, não puder cumprir o 

compr omi sso, o Contratant e poderá: 
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a) Li berar o fornecedor do compr omi sso assumi do, se m aplicação da penali dade, 

confir mando a veraci dade dos moti vos e compr ovant es apresent ados, e se a 

comuni cação ocorrer antes do pedi do de forneci ment o; e  

b) Convocar os de mai s fornecedores visando i gual oport uni dade de negoci ação.  

c) Não havendo êxit o nas negoci ações, órgão gerenci ador, deverá proceder à revogação 

da At a de Registro, adotando as medi das cabí veis para obtenção da contrat ação mai s 

vant aj osa. 

14. 6.  O gerenci a ment o dest e instrument o caberá à Secret aria Muni ci pal de Saúde de 

Gr aj aú/ MA,  através da Co mi ssão Per manent e de Li citação de Graj aú/ MA,  no seu 

aspect o operaci onal, e à Assessoria Jurí dica, nas quest ões legais.  

15.  DAS CONDI ÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15. 1. O paga ment o será efet uado e m at é 30 (tri nta) dias pel a Secretaria Munici pal de Saúde de 

Gr aj aú- MA,  e estará condi ci onado à Regul ari dade Fiscal da Contrat ada,  devendo 

esta de monstrar tal sit uação e m t odos os seus pedi dos de paga ment os por mei o das 

docu ment ações abai xo:  

a) Ofí ci o solicitando paga ment o e i ndicando os dados bancári os (n° do banco, agênci a e 

cont a), para paga ment o;  

b) Not a Fiscal/ Fat ura devi da ment e atestada pel o set or responsável;  

c) Cópi a do Contrat o;  

d) Certi dão Negati va de Regul ari dade perant e o Fundo de Garantia por Te mpo de 

Ser vi ço - FGTS;  

e) Certi dão Conj unt a de Regul ari dade da Secret aria da Receita Federal - 

SRF/ MF/ PGFN/ MF/I NSS;  

f) Certi dão Negati va de Débit os da Fazenda Est adual;  

g) Certi dão Negati va de Débit os da Dí vi da Ati va da Fazenda Est adual;  

h) Cart ão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurí dica - CNPJ;  

i) Certi dão Negati va de Débit os Trabal histas – CNDT.  

j) Certi dão Negati va da Fazenda Muni ci pal;  

k) Certi dão Negati va Dí vi da Ati va Muni ci pal;  
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15. 2. A Not a Fiscal/ Fat ura que for apresent ada co m erro será devol vi da ao contratado para 

retificação e apresent ação.  

15. 3. Não será efet uado qual quer paga ment o enquant o houver pendência de li qui dação da 

obri gação, em virt ude de penali dade i mpost a à CONTRATADA ou i nadi mpl ênci a contrat ual, 

incl usi ve quando for constatada di vergência ou irregul ari dade na documentação apresent ada 

 

15. 4. Não serão efet uados quaisquer paga ment os enquant o perdurar pendênci a de li qui dação 

de obri gações e m virt ude de penali dades i mpostas ao proponent e ou i nadi mpl ênci a 

contrat ual. 

 

16.   DOS PRAZOS E CONDI ÇÕES DE EXECUÇÃO/ ENTREGA DO OBJETO 

CONTRATADO.  

 

16. 1. O contrat o resultante do processo licitat óri o terá vi gência de 12 (doze) meses cont ados a 

partir da assi nat ura do contrat o.  

16. 2. O prazo de entrega/execução se dará conforme Ter mo de Referência – ANEXO I. 

16. 3. Toda prorrogação de prazo deverá ser j ustificada por escrit o e previament e aut ori zada 

pel a Secret aria Muni ci pal de Saúde de Graj aú/ MA,  devendo a solicitação ser enca mi nhada at é 

15 (qui nze) dias ant eri ores ao venci ment o do prazo de entrega esti pul ado.  

 

17. DAS SANÇÕES ADMI NI STRATI VAS 

 

17. 1.  Em caso de atraso i nj ustificado na execução do contrat o ou pela i nexecução das 

condi ções estabel eci das, ou execução i nsatisfat ória da Prestação do servi ço, atrasos, omi ssões 

e outras fal has suj eitar-se-á a CONTRATADA às segui nt es penali dades: 

17. 2. Advertênci a por escrit o sobre o descumpri ment o de contrat os e outras obri gações 

assumi das e a det er mi nação de adoção das necessárias medi das de correções; 

17. 3.   Multa, aplicada nos segui nt es li mites: 

 

a)  0, 3 % (três déci mos por cent o) por dia, até o 30 (tri gési mo) di a de atraso, sobre o 

val or do servi ço não realizado;  

b)  20 % (vi nt e por cent o) sobre o val or do servi ço não realizado, no caso superi or 

a 30 (tri nta) dias, com a consequent e rescisão do contrat o.  
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17. 4. Suspensão te mporária para partici par e m licitação promovi das pel a Prefeit ura Muni ci pal 

de Graj aú/ MA e i mpediment o de contratar com a Ad mi nistração Pública Muni ci pal, pel o 

prazo de até 2 (dois) anos nos ter mos da lei Federal nº 8. 666/ 93.  

17. 5. Declaração de inidonei dade para partici par de licitação e assi nar contrat os com a 

Ad mi nistração Pública, pel o prazo previst o no i nciso ant eri or ou até que o contratado cumpra 

as condi ções de reabilitação; e/ ou 

17. 6. I mpedi ment o para partici par de licitação e assi nar contrat os com o Muni cí pi o pel o prazo 

de até 5 (ci nco) anos e descredenci a ment o do Cadastro de Fornecedores por igual prazo.  

17. 7. As penali dades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de 

For necedores da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/MA.   

17. 8. Se o val or das multas não for pago ou depositado na Cont a Úni ca do Tesouro, será 

aut omatica ment e descontado de qual quer fat ura ou crédit o a que a CONTRATADA vi er a 

fazer j us. 

 

17.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A 

 

17. 1.  A present e despesa possui adequação orça ment ária e fi nanceira, e deverá ocorrer por 

cont a das Dot ações Orçament árias a sere m i nformadas no mo ment o da contrat ação. (§ 2º do 

art. 7º, Decret o Federal nº 7. 892/ 2013). 17.  

 

18.  DO ADI AMENTO,  REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE 

LI CI TAÇÃO.  

18. 1.  A Secret aria Muni ci pal de Saúde de Graj aú/ MA ou pessoa por ele desi gnada, poderá 

revogar a presente licitação por razões de int eresse público decorrent e de fat o superveni ent e 

devi da ment e compr ovado, perti nent e e suficient e para j ustificar tal conduta, ou anul á-l a por 

ilegali dade, de ofíci o ou por provocação de terceiros, medi ant e parecer escrit o e devi da ment e 

funda ment ado, be m como adi á-la ou prorrogar o prazo para recebi ment o das propost as, se m 

que cai ba às e mpresas licitant es quaisquer recl a mações ou direitos a i ndeni zação ou 

ree mbol so.  
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20. DOS ACRÉSCI MOS E SUPRESSÕES 

20. 1. A e mpresa contratada fica obri gada a aceitar, nas mes mas condi ções contrat uais, os 

acrésci mos ou supressões sobre as quanti dades, de até 25 % (vi nt e e ci nco por cent o) do val or 

inicial at ualizado do contrat o.  

 

21.  DA FORMA DE FORNECI MENTO/ EXECUÇÃO E LOCAL DA 

ENTREGA/ REALI ZAÇÃO DOS SERVI ÇOS.  

21. 1.     A mi nut a do contrat o (ANEXO II) que i ntegra o present e edital para t odos os fi ns e 

efeit os de direit o, be m co mo o ter mo de referência, regul a ment ará as condi ções da for ma de 

forneci ment o, recebi mento, be m como prazo e l ocal da entrega. Após assinat ura do contrat o 

ou outros i nstrument os hábeis, a e mpresa contratada deverá i niciar o forneci ment o.  

 

22.  DAS DI SPOSI ÇÕES GERAI S 

22. 1.Event ual di vergência entre as i nfor mações const ant es no siste ma GRAJ AULI CI TA e 

as do present e edital, será levado e m consi deração aquel as const antes no present e 

instrument o convocat ório, e seus anexos.  

22. 2.  O present e Edital e seus Anexos, be m como a propost a dos licitant es vencedores, 

farão parte i ntegrante do Contrat o, independent e ment e de transcrição.  

22. 3.  É facultado ao Pregoeiro ou a Aut ori dade Superior, em qual quer fase da licitação, a 

pr omoção de dili gência desti nada a escl arecer ou compl e ment ar a i nstrução do processo, 

vedada a i ncl usão post erior de document o ou i nfor mação que deveria const ar no at o da 

sessão pública; e ai nda:  

22. 3. 1. Soli citar aos set ores compet ent es a elaboração de pareceres técni cos destinados a 

funda ment ar as decisões; 

22. 3. 2. No j ul ga ment o das propost as e da habilitação,  sanar erros ou fal has que não 

altere m a subst ânci a das propost as, dos document os e sua vali dade jurí di ca, 

medi ant e despacho fundament ado e acessí vel a t odos os i nteressados; e 
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22. 3. 3. Rel evar omi ssões pura ment e for mais observadas na document ação e na propost a, 

desde que não contrariem a legislação vi gent e e não compr omet a m a lisura da 

licitação.  

22. 4.  Qual quer pedi do de esclareci ment o e m relação a event uais dúvi das na i nterpret ação do 

present e Edital e seus Anexos, deverá ser enviada ao Pregoeiro, até 03 (três) di as út eis 

ant eri ores à dat a desi gnada para abert ura da sessão pública, excl usiva ment e por mei o 

el etrôni co vi a i nternet, no endereço i ndi cado no Edital. 

22. 5.  O pregoeiro responderá aos pedi dos de esclareciment os no prazo de dois dias úteis, 

cont ado da dat a de recebi ment o do pedi do, e poderá requisitar subsí di os for mai s aos 

responsáveis pel a elaboração do edital e dos anexos.  

22. 6.  As i mpugnações e pedi dos de escl areci ment os não suspende m os prazos previst os no 

certa me.  

22. 7.  A concessão de efeit o suspensi vo à i mpugnação é medi da excepci onal e deverá ser 

moti vada pel o pregoeiro, nos aut os do processo de licitação.  

22. 8.  Fi ca assegurado à Prefeitura Muni ci pal de Grajaú/ MA,  o direit o de, no interesse da 

Ad mi nistração, anul ar ou revogar, a qual quer te mpo, no t odo ou e m parte, a present e licitação, 

dando ciênci a aos participant es, na for ma da legislação vi gent e.  

22. 9.  Os proponent es são responsáveis pel a fi deli dade e legiti mi dade das i nformações e dos 

docu ment os apresent ados e m qual quer fase da licitação.  

22. 10.  Não havendo expedi ente ou ocorrendo qual quer fat o superveni ent e que i mpeça a 

realização do certa me na dat a marcada, a sessão será aut omatica ment e transferi da para o 

pri meiro di a útil subsequent e, no mes mo horári o e local ant eri or ment e estabel eci do, desde que 

não haj a comuni cação do Pregoeiro e m contrári o.  

22. 11.  Na cont age m dos prazos estabel eci dos neste Edital e seus Anexos, excl uir-se-á o di a 

do i níci o e i ncl uir-se-á o do venci ment o. Só se inicia m e vence m os prazos e m di as de 

expedi ente na Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA. 

22. 12.   O desat endi ment o de exigênci as for mais não essenci ais não i mport ará no afast a ment o 

do licitant e, desde que sej a m possí veis a aferição da sua qualificação e a exat a compreensão 

da sua propost a, durante a realização da sessão pública de Pregão.  
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22. 13.   Os proponent es são responsáveis pel a fi deli dade e legiti mi dade das i nformações e dos 

docu ment os apresent ados e m qual quer fase da licitação.  

22. 14.   Aos casos omi ssos aplicar-se-ão as de mai s disposi ções const ant es da Lei Federal nº 

10. 520/ 2002 e subsi di aria ment e da Lei nº 8. 666/ 93.  

22. 15.   Em caso de di vergência entre disposi ções deste Edital e de seus anexos ou de mai s 

peças que compõe m o processo, preval ecerá as deste Edital.  

22. 16.  A Contratada deve cumprir as nor mas de desenvol vi ment o sustent ável (art. 3º, Lei 

Federal nº 8. 666/ 93).  

22. 17.  Est e edital e seus anexos estão à disposi ção dos int eressados na COMI SSÃO 

PERMANENTE DE LI CI TAÇÃO – CPL da Prefeitura Muni ci pal de Graj aú/ MA,  de 

segunda-feira a sexta-feira das 08: 00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados 

grat uita ment e, be m como no endereço eletrônico: htt ps:// www. graj au. ma. gov. br, 

htt ps:// www6.t ce. ma. gov. br/sacop/ muralsite/ mural.zul  e GRAJ AULI CI TA.com. br.  

22. 18.   Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço e m que receberá 

notificação e ai nda comuni car qual quer mudança post eri or, sob pena de reput ar-se váli da a 

notificação enca mi nhada ao endereço forneci do.  

23.  DOS ANEXOS 

 

23. 1.  Constit ue m anexos do edital e del e faze m parte i ntegrante, independent e ment e de 

transcrição, os segui nt es anexos: 

 

20. 1. 1. Anexo I – Ter mo de referência; 

20. 1. 2. Anexo II – Model o de Declaração Conj unt a; 

20. 1. 3. Anexo III – Model o de Declaração de Localização e Funci ona ment o;  

20. 1. 4. Anexo I V – Model o de Propost a Co merci al. 

20. 1. 5. Anexo V – Mi nut a do Contrat o.  

20. 1. 6. Anexo VI - Mi nut a da ata.  

 

Co mi ssão Per manent e de Licitação da Prefeitura Muni ci pal de Graj aú, Estado do 

Mar anhão, e m 26 de janeiro de 2023.  

 

 

_________________________ 

Luí s Fernando Barros Mourão  

Secret ári o Muni ci pal de Saúde 

http://www.grajau.ma.gov.br/
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
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TERMO DE REFERÊNCI A 
 

1.  DO OBJETO 

1. 1.  Constit ui objet o do present e Ter mo de Referênci a FUTURA E EVENTUAL 

AQUI SI ÇÃO DE FARDAMENTOS E MATERI AI S CORRELATOS AO 

SERVI ÇO DOS ACS, PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SECRETARI A 

MUNI CI PAL DE SAÚDE DE GRAJ AÚ – MA, SOB O SI STE MA DE REGI STRO 

DE PREÇO.   

 

2.  DA JUSTI FI CATI VA  

 

A Secret aria de Saúde visa prover os unifor mes,  aquisição de bri ndes para distri bui ção e m 

event os realizados pel a Secret aria de Saúde funci onais e que são utilizados nos set ores de 

at endi ment o ao público, padr oni zados por i nter médi o da respecti va i nstrução de Ser vi ços. O 

fat o de o objet o possuir uma vi da útil esti mada de um ano, aliado a substit ui ção e 

transferência regul ar de servi dores, exi ge que se mant enha um i nstrument o de reposi ção 

contí nua dos unifor mes, de maneira que a i denti dade visual da Secret aria junt o à soci edade se 

mant enha i nalterada.  

 

 

3.  DOS QUANTI TATI VOS E ESPECI FI CAÇÕES 

3. 1. As e mpresas i nteressadas e m apresent ar propost a para o forneciment o do obj et o 

deverão atender, ri gorosa ment e, as especificações, quanti dades e uni dades defi ni das 

abai xo: 

 

Agent es comunitári os de saúde ( ACS).  

 

AGENTES COMUNI TÁRI OS DE SAÚDE ( ACS)  

I TEM DESCRI ÇÃO QUANT.  UNI DADE 
VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 

1.   

Ca mi sas 

tradi ci onais Gol a 

Redonda, mangas 

curtas, 

confecci onada e m 

mal ha mi sta, cor 

Br anca com 

det al hes verde 

(confor me a fot o 

400 UNI DADE R$ 51, 70 R$ 20. 678, 67 
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e m anexo). 

Caract erísticas do 

teci do: Mal ha 

mi st a 

(poliéster/ viscose): 

Co mponent es dos 

fi os: poliéster 67 % 

/viscose 33 % ( Ref. 

Co merci al: H 

3230/ Vi ne Têxtil 

ou 

si milar). Ta manhos

/ medi das: P, M, G, 

XG,  XLG, EXLG,  

masculi no e 

fe mi ni no.  

2.   

Ca mi sas Manga 

Longa, na cor 

VERDE, com 

prot eção UV, com 

FPU 50, com 

bl oquei o 98, 0 % de 

radi ação UV e 

trans mit e m apenas 

2, 0 %, cont endo 

logomarcas a ser 

forneci da pel a 

Secret aria 

Muni ci pal da 

Saúde e com as 

segui nt es 

características 

compl e ment ares: 

( Model os e 

tamanhos 

confor me 

infor mados pel a 

Secret aria 

Muni ci pal de 

Saúde). 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no.  

400 UNI DADE R$ 59, 08 R$ 23. 632, 00 

3.   
Col et e 

Confecci onado e m 
400 UNI DADE R$ 125, 54 R$ 50. 217, 33 
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teci do de bri m, 

100 % al godão, 

decot e e m V, 

fecha ment o com 

zí per, dois bolsos 

inferiores e dois 

bolsos superi ores 

com l apel a, com 

opção de cós ou 

el ástico, com as 

Logo marcas 

dentro das nor mas 

do muni cí pi o, 

aplicadas e m 

bordado. 

FRENTE: Brasão 

do muni cí pi o e a 

logo do SUS. 

Cost as: No me – 

AGENTE 

COMUNI TÁRI O 

DE SAÚDE E A 

LOGO DA 

SAÚDE DA 

FAMÍ LI A. 

( Model o e 

tamanhos 

confor me 

infor mados pel a 

Secret aria 

Muni ci pal de 

Saúde). 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no.  

4.   

Mochila e m l ona 

si ntética reforçada, 

cor verde, fechada 

com zí per, 2 alças 

tiracol o e 1 alça de 

mão reforçada por 

si ntético, bolso 

interno, alt ura 44 

c m, largura 32 c m, 

lateral 14 c m. Co m 

400 UNI DADE R$ 76, 80 R$ 30. 721, 33 
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logomarca 

confor me model o 

infor mado pel a 

Secret aria 

Muni ci pal da 

Saúde.  

5.   

Boné 

confecci onado e m 

teci do bri m, 100 % 

al godão, na cor 

verde, com pol pa 

tipo bi co de pat o e 

cant os 

arredondados, 

al ma e m 

polietileno 

revesti do no 

mes mo teci do, 

forro i nterno, 

regul ador traseiro 

e m polietileno, 

cost ura e m li nha 

100 % poliéster ou 

al godão na mes ma 

cor do teci do, para 

adult os, tamanho 

úni co l ogomarcas 

front ais e lateral 

i mpressas: 

cont endo a 

descrição 

confor me layout 

infor mado pel a 

Secret aria 

Muni ci pal da 

Saúde.  

400 UNI DADE R$ 47, 26 R$ 18. 905, 33 

TOTAL DO LOTE I R$ 144. 154, 67 

      
Agentes de ende mi as ( ACE)  

I TEM DESCRI ÇÃO QUANT.  UNI DADE 
VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 

1.   

Ca mi set a e m 

mal ha fria, manga 

curta, composi ção 

(67 % poliéster / 

33 % Vi scose) com 

100 UNI DADE R$ 51, 70 R$ 5. 169, 67 
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gra mat ura de 160 

g/ m², na cor caqui 

com abert ura para 

dois bot ões. A 

gol a pol o, 

confecci onada e m 

máqui na retilínea 

100 % acrílica, 

com l argura de 

3, 0c m na cor 

caqui, Co m 

mangas curtas. Na 

frent e deverá ter 

bolso do lado 

esquerdo contendo 

o sl ogan da 

Secret aria de 

Saúde, escrit o 

abai xo do sl ogan 

“Co mbat e a 

Ende mi as”. Atrás 

deverá ter o brasão 

da Prefeit ura 

Muni ci pal de 

Gr aj aú e abai xo do 

brasão escrit o 

“Co mbat e a 

Ende mi as”, sendo: 

o sl ogan e o brasão 

na cor padrão do 

muni cí pi o e a 

escrita na cor preta 

nos 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no, 

confor me model o 

abai xo no anexo.  

2.   

Ca mi set a e m 

mal ha fria, manga 

curta, composi ção 

(67 % poliéster / 

33 % Vi scose) com 

gra mat ura de 160 

g/ m², na cor caqui 

60 UNI DADE R$ 51, 70 R$ 3. 101, 80 
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com abert ura para 

dois bot ões. A 

gol a pol o, 

confecci onada e m 

máqui na retilínea 

100 % acrílica, 

com l argura de 

3, 0c m na cor 

caqui, Co m 

mangas l ongas. Na 

frent e deverá ter 

bolso do lado 

esquerdo contendo 

o sl ogan da 

Secret aria de 

Saúde, escrit o 

abai xo do sl ogan 

“Co mbat e a 

Ende mi as”. Atrás 

deverá ter o brasão 

da Prefeit ura 

Muni ci pal de 

Gr aj aú e abai xo do 

brasão escrit o 

“Co mbat e a 

Ende mi as”, sendo: 

o sl ogan e o brasão 

na cor padrão do 

muni cí pi o e a 

escrita na cor 

preta, nos 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no, 

confor me model o 

abai xo anexo.  

3.   

Cal ça e m teci do 

jeans 9oz 

profissi onal 100 % 

al godão com 

gra mat ura 362 

g/ m2 Jeans 2x1 

model o masculi no 

cor caqui com cós 

postiço 4, 5 c m, 

110 UNI DADE R$ 117, 28 R$ 12. 900, 43 
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com fecha ment o 

de bot ão sete 

passant es com 

zí per reforçado, 2 

bolsos front ais 

e mbuti dos com 

abert ura tipo 

a mericano traseiro 

5 c m, palas e 2 

bolsos e se m 

logomarca nos 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no, 

confor me no 

anexo.  

4.   

Bol sa e m l ona na 

cor Caqui, fi o 10 

para os agent es de 

combat e a 

ende mi as com 03 

di visórias i nternas, 

dois bolsos no 

pri meiro 

comparti ment o. 

Um bolso na parte 

front al com zí per, 

medi ndo 20x15 

centí metros e 

tampa com 2 

fechos e m pl ástico 

de encai xe 

medi ndo 5 c m para 

fecha ment o da 

tampa. Al ça 

regul ável. Alt ura 

30 c m, largura 40 

c m e 20 c m de 

di â metro. Al ça e m 

fita de nyl on com 

5 c m. Na frent e da 

bolsa deve ter o 

sl ogan da 

Secret aria de 

Saúde e escrit o 

110 UNI DADE R$ 87, 93 R$ 9. 672, 30 
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“Co mbat e a 

ende mi as”, Sendo: 

o sl ogan na cor 

padrão do 

muni cí pi o e a 

escrita na cor 

preta, confor me 

model o e m anexo.  

5.   

Boné na cor caqui, 

confecci onado e m 

bri m, fecho 

pl ástico 

possi bilitando a 

regul age m na parte 

traseira e col ocar 

na parte front al o 

sl ogan da 

Secret aria 

Muni ci pal de 

Saúde e escrit o 

abai xo do sl ogan 

“Co mbat e a 

Ende mi as”. Sendo: 

o sl ogan na cor 

padrão do 

muni cí pi o e a 

escrita na cor 

preta, confor me 

model o e m anexo.  

110 UNI DADE R$ 46, 95 R$ 5. 164, 13 

6.   

Cal çado de 

prot eção dos pés, 

tipo bot a de couro 

na cor preta, 

sol ado e m PU 

injetado se m 

cadarço, peso leve, 

anti derrapant e, 

for ma alta, de cano 

curt o, forro i nterno 

resistent e a atração 

e rasga ment o, 

transpirável e 

respirável, com 

espu ma látex e m 

toda parte i nterna 

(ext ensão da 

mes ma), se m 

110 UNI DADE R$ 97, 74 R$ 10. 751, 77 
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component es 

met álicos, que 

53possua prot et or 

de bi queira e m 

borracha 

ter mopl ástica e m 

sua borda com 

sol ado e m 

poli uretano 

injetado diret o no 

cabedal, que 

ofereça prot eção 

aos pés e 

tornozel os, de 

maneira 

confortável nos 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no, 

confor me anexo . 

TOTAL DO LOTE II R$ 46. 760, 10 

 

FI SCAI S VI GI LÂNCI AS SANI TÁRI AS 

I TEM DESCRI ÇÃO QUANT.  UNI DADE 
VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 

1.   

Ca mi sas e m teci do 

mal ha e m PV azul, 

col ocar o sl ogan 

do muni cí pi o na 

mes ma cor do 

text o e se m o 

preenchi ment o e m 

branco nos 

Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no.  

50 UNI DADE R$ 51, 70 R$ 2. 584, 83 

2.   

Col et es teci do 

mal ha e m Oxf ord 

pret o e fecha ment o 

dos bolsos e col ete 

e m zí per nos 

Ta manhos/ medi da

50 UNI DADE R$ 69, 72 R$ 3. 486, 17 
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s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no.  

3.   

Bonés 

personalizados 

com l ogo da 

secretaria na cor 

azul 

confecci onado e m 

teci do bri m, 100 % 

al godão, com 

pol pa tipo bi co de 

pat o e cant os 

arredondados, 

al ma e m 

polietileno 

revesti do no 

mes mo teci do, 

forro i nterno, 

regul ador traseiro 

e m polietileno, 

cost ura e m li nha 

100 % poliéster ou 

al godão na mes ma 

cor do teci do, para 

adult os, tamanho 

úni co l ogomarcas 

da prefeit ura e da 

secretaria. 

50 UNI DADE R$ 47, 26 R$ 2. 363, 17 

TOTAL DO LOTE III R$ 8. 434, 17 

 

SAMU 

I TEM DESCRI ÇÃO QUANT.  UNI DADE 
VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 

1.   

Macacão 

confecci onado e m 

teci do Ri p St op ou 

bri m santista. 

Cost uras duplas 

Abert ura front al, 

com zí per aparent e 

( mást er fi no) na 

mes ma cor do 

teci do. Frent e: 

corte ret o. Co m 

60 UNI DADE R$ 285, 45 R$ 17. 127, 00 
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gol a Padre, 

medi ndo 03 c m de 

alt ura, 

transpassada, 

regul ável com 

vel cro. Co m 

o mbreiras 

(prot eção) nos 

o mbr os, forrada 

com fi bra 6 mm e 

mat e lassada, 

Embuti da na gol a, 

indo da frent e até a 

pal a das costas 

(e mbuti da). Co m 

dois bolsos (tipo 

profissi onal), 

medi ndo 28 c m de 

alt ura por 20 c m 

de largura abert ura 

da boca medi ndo 

23 c m (ti po faca), 

Pespont ado com 

duas cost uras. 03 

c m abai xo dos 

bolsos front ais, 

será confecci onado 

os bolsos laterais, 

medi ndo 19 c m de 

largura por 20 c m 

de alt ura (com 

prega fê mea no 

mei o), com l apel a 

medi ndo 07 c m de 

largura, presa com 

vel cro de 2 c m de 

largura por 08 c m 

de compri ment o 

(devi da ment e 

centralizado). 03 

c m abai xo dos 

bolsos laterais, 

será aplicado 

joel heira 

(prot eção), oval 

medi ndo 

aproxi mada ment e 



 

 
 
 
 
 
 
 

                               SECRETARI A MUNI CI PAL DE SAÚDE DE GRAJ AÚ- MA 
                                       CNPJ /MF 11. 354. 569/0001-71 

Rua das Verbeni as, S/N,  Canoei ro,  CEP 65940-000 
 

 39 

22 c m, forrada 

com fi bra 6 mm e 

mat e lassada. 

Ma ngas: 

acaba ment o corte 

ret o nos punhos, 

com li nguet a 

regul adora com 

vel cro. Medi ndo 

03 c m de largura 

por 17 c m de 

compri ment o. 

Co m li nguet a 

interna medi ndo 

03 c m de largura 

por 20 c m de 

compri ment o, 

acaba ment o com 

caseado. Na parte 

ext erna será 

col ocado um bot ão 

(l ogo abai xo da 

películ a) para 

prender a linguet a 

(de for ma que 

possa ser usado 

como mangas 

longas e curtas). 

Cost as: Co m pal a, 

com duas pregas 

fundas (para dar 

movi ment o). Na 

ci nt ura, elástico de 

4 c m de largura 

com 

aproxi mada ment e 

20 c m de 

compri ment o 

(senti do 

horizont al) e 

linguet a 

regul adora, logo 

após ter mi no do 

el ástico, medi ndo 

03 c m de largura 

por 

aproxi mada ment e 
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15 c m de 

compri ment o 

(senti do 

horizont al), das 

costas para frent e, 

presa por vel cro 

(de for ma que a 

peça possa ser 

aj ustada na 

ci nt ura). Co m dois 

bolsos atrás, 

medi ndo 15 c m de 

largura por 17 c m 

de alt ura, com 

lapel a medi ndo 07 

c m de largura, 

presa com vel cro 

de 2 c m por 08 c m 

de compri ment o. 

Fai xas Col ori das: 

Em 100 % 

poliéster, nas cores 

laranj a e ver mel ha, 

medi ndo 2 c m de 

largura. Será 

aplicada nas 

laterais, sendo que 

a laranj a ficará 

e mbuti da na 

o mbreira e na cava 

e a ver mel ha da 

ci nt ura para bai xo. 

Nas mangas: 

Embuti da na 

películ a até o 

punho (laranj a na 

frent e e ver mel ha 

atrás). ( No mei o 

da manga, de 

for ma que quando 

vesti da fi que na 

frent e da peça) 

Fai xas Refleti vas: 

de 5 c m, na cor 

prata (alta ment e 

refleti va). Na 

frent e e nas 
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mangas: Logo 

abai xo da cava e 

dos l ogoti pos do 

SAMU aplicados. 

Nas pernas: Logo 

abai xo da j oel heira 

(frent e e costas). 

Nas costas: No 

senti do vertical, 

aplicada e m ci ma 

das pregas, 

e mbuti da na pal a 

at é a ci nt ura (03 

c m aci ma do 

el ástico). 

Bor dados: Frent e: 

Na alt ura do peit o 

(e mbl e ma do 

SAMU 192, 

medi ndo 07 c m X 

11 c m) l ogo aci ma 

será bordada na 

cor branca a 

função do 

servi dor. Manga 

Di reita: Embl e ma 

do SAMU 192, 

medi ndo 07 c m X 

11 c m. Manga 

Esquerda: 

Bandeira( Logo mar

ca) do Est ado da 

federação, 

medi ndo 07 c m X 

11 c m; l ogo aci ma 

será bordada na 

cor branca o l ocal 

do SAMU 

(ci dade). Cost as: 

Embl e ma do 

SAMU 192, 

medi ndo 15 c m X 

25 c m, l ogo aci ma 

será bordado na 

cor branca a 

função do servi dor 

nos 
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Ta manhos/ medi da

s: P, M, G, XG, 

XLG,  EXLG, 

masculi no e 

fe mi ni no.  

2.   

Cal ça no teci do: 

ri p st op ou bri m 

santista cor azul 

mari nho, 

tamanhos: P, M, 

G,  GG e com as 

fai xas l umi nosas 

de segurança.  

60  R$ 103, 39 R$ 6. 203, 40 

3.   

Ca mi sa no teci do: 

mal ha pv, cor azul 

mari nho, 

tamanhos: P, M, G 

e GG 

60  R$ 51, 70 R$ 3. 101, 80 

4.   

Bot a cano longo, 

couro bovi no 

resistent e a fogo, 

rasgo e 

transpirável e 

pal mil ha 

confortável. 

60  R$ 118, 01 R$ 7. 080, 60 

5.   

Bonés cor azul 

mari nho 

confecci onado e m 

teci do bri m, 100 % 

al godão, com 

pol pa tipo bi co de 

pat o e cant os 

arredondados, 

al ma e m 

polietileno 

revesti do no 

mes mo teci do, 

forro i nterno, 

regul ador traseiro 

e m polietileno, 

cost ura e m li nha 

100 % poliéster ou 

al godão na mes ma 

cor do teci do, para 

adult os, tamanho 

úni co l ogomarcas 

front al e lateral 

60  R$ 47, 26 R$ 2. 835, 80 
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i mpressas: 

cont endo a 

descrição 

confor me layout 

infor mado pel a 

Secret aria 

Muni ci pal da 

Saúde.  

TOTAL DO LOTE VI  R$ 36. 348, 60 

 

 

UTI  

I TENS DESCRI ÇÃO QTD UNI DADE 
V.  

UNI TÁRI O 

V.  

TOTAL 

1 

Ca mi sas e m teci do 100 % 

al godão nas cores verde e 

branco gol a pol o nos 

Ta manhos/ medi das: P, M, 

G,  XG, XLG, EXLG,  

masculi no e fe mi ni no.  

60  R$ 68, 83 
R$ 

4. 129, 60 

TOTAL DO LOTE V R$ 4. 129, 60 

 

 

Transportes 

I TENS DESCRI ÇÃO QTD UNI DADE 
V.  

UNI TÁRI O 

V.  

TOTAL 

1 

Ca mi sas e m teci do 100 % 

al godão nas cores verde e 

branco gol a pol o nos 

Ta manhos/ medi das: P, M, 

G,  XG, XLG, EXLG,  

masculi no e fe mi ni no.  

60  R$ 68, 83 
R$ 

4. 129, 60 

TOTAL DO LOTE VI R$ 4. 129, 60 

 

 
Ca mi sas e bri ndes personalizados para ca mpanhas realizadas pel a secretari a de 

saúde.  

I TENS DESCRI ÇÃO QTD UNI DADE 
V.  

UNI TÁRI O 

V.  

TOTAL 

6.   

CAMI SETA MANGA 

CURTA PARA 

DI VULGAÇÃO E 

EVENTOS: Caract erísticas 

do Teci do: ( Mal ha PP, cor 

Br anca e Cores Variadas 

( Col ori das) Co mposi ção: 

2000  R$ 51, 70 
R$ 

103. 393, 33 
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63 % Poliéster e 27 % 

Vi scose/ soli dez da cor à 

lavage m, soli dez da cor à 

luz, soli dez da cor ao suor, 

Soli dez da cor a fricção) 

Ta manho variados (P, M, 

G,  XG, XLG, EXLG), 

masculi nos e fe mi ni no com 

aplicação da l ogo da 

Prefeit ura, Secretaria de 

saúde.  

7.   

BONÉ TI PO BI CO DE 

PATO.  Especificação: e m 

teci do oxiford, bot ão e 

regul ador e m politileni o, 

cores variadas c/ seri grafia 

de 5x5 c m, com aplicação 

da l ogo do Prefeit ura e 

Secret aria de saúde.  

2000  R$ 44, 31 
R$ 

88. 620, 00 

8.   

Copos l ongdri nk 320 ml 

personalizados acrilico 

frent/ ver com as l ogo 

marcas da prefeit ura e 

secretaria de saúde.  

1000  R$ 11, 82 
R$ 

11. 816, 67 

9.   

Port a canet a plástico 

PE, Alt ura : 10, 6 c m 

Lar gura : 6, 1 c m, Medi das 

aproxi madas para gravação 

( CxL): 9, 8 c m x 4, 7 c m, 

Personalizado 2 lados, 

Peso aproxi mado (g): 47 

com l ogo marcas da 

prefeit ura e secretaria de 

saúde.  

1000  R$ 26, 48 
R$ 

26. 483, 33 

10.   

Cal endári o de mesa 

personalizado, base no 

for mat o 17, 8 x 14 x 6 c m, 

i mpressão 4x0 cores, 

cartão 300g, mi ol o 14 

pági nas, for mat o 17, 8 x 

12, 2 c m, papel Couché 

fosco 150g, wire-o pret o, 

com as l ogo marcas da 

prefeit ura e secretaria de 

saúde.  

1000  R$ 39, 29 
R$ 

39. 286, 67 

11.   
Mouse Pad branco 

retangul ar personalizado 
1000  R$ 39, 29 

R$ 

39. 286, 67 
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fabricado e m neoprene 

resistent e e durável. • Base 

e m l átex, superfície e m 

teci do especi al e i mpressão 

di gital fot ográfica sobre o 

teci do. • Mat erial: 

neoprene de 3mm • 

Me di das: 18, 5c m x 21, 5c m 

( AxL) • Peso: 31g com as 

logo marcas da prefeit ura e 

secretaria de saúde.  

12.   

Garrafas Squeeze 500 ml 

Personalizado e m cores 

brancas e verde com l ogo 

marca da prefeit ura e 

secretaria de saúde.  

1000  R$ 137, 75 
R$ 

137. 753, 33 

13.   

Chaveiro abri dor de garrafa 

personalizado 

confecci onado e m 

al umí ni o com abri dor de 

tampa de garrafas e lacre 

de latas com argol a e 

e mbal age m pl ástica zi p zap 

indi vi dual com l ogo marca 

da prefeit ura e secretaria de 

saúde.  

1000  R$ 14, 67 
R$ 

14. 670, 00 

TOTAL DO LOTE VI R$ 461. 310, 00 

TOTAL GERAL  
R$ 705. 266, 73 

 

 

Val or esti mado gl obal: R$ 705. 266, 73 (setecentos e ci nco mil, duzent os e sessenta e seis 

reais e setenta e três cent avos). 

 

3. 2. O quantitati vo previsto nest e item te m carát er esti mati vo, balizado e m função do 

consumo e utilização prováveis, confor me levantament o dos órgãos munici pais, não 

se constit ui ndo, e m hi pótese al guma, compr omi sso do Muni cí pi o pel a contrat ação e m 

sua t otalidade.  

 

04 - DAS OBRI GAÇÕES 

 

4. 1 - DA CONTRATANTE 

 

4. 1. 1 - Exercer a fiscalização da entrega do mat erial, por servi dor ou comi ssão, 

especi al ment e desi gnado pel a Secret aria Muni ci pal de Saúde de Graj aú- MA;  
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4. 1. 2 - Proceder aos pagament os devi dos à licitante vencedora;  

 

4. 1. 3 - Proporci onar t odas as facili dades para que a licitant e vencedora possa 

pr oceder à entrega do material dentro do estabel ecido neste Ter mo de Referênci a.  

 

4. 1. 4 - Rej eitar o mat erial que não satisfizerem aos padrões exi gi dos nas 

especificações; 

 

4. 1. 5. Aplicar à licitante vencedora as sanções admi nistrati vas previstas na 

legislação vi gent e. 

 

4. 2 - DA CONTRATADA 

 

4. 2. 1 - Proceder a entrega do mat erial adj udi cados, de confor mi dade co m o 

quantitati vo e as especificações const antes do item 3 do present e Ter mo de Referênci a e da 

sua propost a comerci al; 

4. 2. 2 - Provi denci ar a troca, às suas expensas, no prazo máxi mo de 10 (dez) 

di as corri dos, do mat erial entregue com defeit os de fabricação e que não corresponda m as 

especificações solicitadas; 

4. 2. 3 - Responsabilizar-se pel os danos causados diret a ment e à Ad mi ni stração 

ou a terceiros, decorrente de sua cul pa ou dol o durant e o perí odo de entrega do mat erial, não 

i mplicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agent es ou prepost os;  

 

4. 2. 4 - Mant er i nalterados os preços e condi ções propost as; 

4. 2. 5 - Responder por t odos os ônus decorrentes do transport e de e mbal age m,  

seguros, taxas, fretes e demai s encargos que venham i nci dir na entrega do mat erial; 

4. 2. 6 - Lançar na not a fiscal as especificações do mat erial, de modo i dênti co 

àquel as const ant es do objet o dest e Ter mo de Referênci a; 

4. 2. 7. Não transferir a terceiros, total ou parci al, o forneci ment o do materi al 

se m a prévia e expressa anuênci a da Contratant e; 

 4. 2. 8. Ressarcir a Ad mi nistração do equi val ente a t odos os danos decorrent es de 

paralisação ou i nt errupção dos servi ços do obj et o contrat ual, excet o quando isso ocorrer por 

exi gência da CONTRATANTE ou ai nda por caso fort uito ou força mai or, circunst ânci as 

devi da ment e comuni cadas à contratant e no prazo de 48 (quarenta e oit o horas), após a sua 

ocorrência; 

 

 

05 – DA ENTREGA:  

  

5. 1 - Os itens obj et o deste Ter mo de Referência deverá ser entregues e m e mbal agens 

resistent es que proporci one i ntegri dade do produto at é o seu uso.  

  

5. 2 - A entrega deverá ser realizada perant e o servi dor desi gnado pel a 

CONTRATANTE para tal fi m, que adot ará os segui nt es procedi ment os:  
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a) Provisori a mente: de posse dos document os apresent ados pel a 

CONTRATADA e de uma vi a do contrat o e da pr opost a respecti va, receberá os bens 

para verificação de especificações, quanti dade, quali dade, prazos, preços, e mbal agens 

e outros dados perti nentes e, encontrando irregulari dade, fi xará prazo para correção 

pel a CONTRATADA,  medi ant e retirada do mat erial, ou aprovando, receberá 

pr ovisoria ment e os bens, medi ant e reci bo;  

 

b) Defi niti va mente: após recebi ment o provisóri o, verificação da i ntegri dade e 

realização de testes de funci ona ment o, se for o caso, e sendo aprovados, nos exat os 

ter mos do Ter mo de Referênci a e da propost a vencedora, será efetivado o recebi ment o 

defi niti vo.  

 

5. 3 - Em caso de irregul ari dade não sanada pela CONTRATADA,  o servi dor 

responsável pel o recebi ment o reduzirá a termo os fat os ocorri dos e enca mi nhará à 

CONTRATANTE para aplicação de penali dades; 

 

5. 4 - Os cust os da substitui ção dos itens rejeitados correrão excl usi va ment e à cont a da 

CONTRATADA;  

 

5. 5 – Todos os itens deverão ser entregues e m embal agens resistent es que proporci one 

a i ntegri dade do produt o at é o seu uso, as e mbal agens que estivere m vi ol adas serão rejeitadas;  

 

5. 6 – Todo o mat erial entregue a CONTRATANTE deve m ser ori gi nais de fábri ca e 

novos (se m uso, refor ma ou recondi ci ona ment o) em regi me nor mal de produção, sendo 

pr odut o novo e comerci alizado nor mal ment e através dos canais de revenda do fabricant e.  

 

06 – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:  

 

6. 1 - O mat erial obj et o do present e Ter mo de Referência deverá ser entregue na 

Secret aria Muni ci pal de Saúde, sediada na Rua das Verbenas, s/ n, Bairro Canoeir o, Graj aú-

MA,  aos cui dados da Responsável Técni ca Thalissa Barros de Jesus de Segunda a Sext a das 

08: 00hs às 12: 00hs e 14:00hs às 18: 00hs.  

 

6. 2 - O prazo de entrega do obj et o será de até no máxi mo 10 (dez) dias consecuti vos, 

e m uma ÚNI CA ETAPA,  cont ados da dat a de recebi ment o da Not a de Empenho.  

 

07 - DO PAGAMENTO: 

 

7. 1 - O paga ment o será feit o pel a Secretaria Muni ci pal de Saúde de Grajaú- MA,  e m 

moeda corrent e naci onal, medi ant e Transferência Bancária El etrônica, diret o na Cont a da 

Contratada e ocorrerá até no máxi mo de 30 (tri nta) dias após a dat a do recebi ment o defi niti vo 

do mat erial, medi ante a apresent ação da compet ente Not a Fiscal ou Fat ura;  
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 7. 1. 1 - A CONTRATADA deverá prot ocol ar na sede desta Prefeitura a 

solicitação de paga ment o, assi nada e cari mbada pel o represent ant e legal da e mpresa e m papel 

ti mbrado, cont endo o nº do processo licitat óri o, as i nfor mações para crédito e m cont a corrent e 

como: nome e númer o do Banco, nome e númer o da Agênci a e númer o da cont a, anexando a 

Not a Fiscal devi da ment e atest a, emiti da se m rasura, em letra be m l egí vel, j unt a ment e com 

cópi a do contrat o, cópi a da not a de e mpenho como t a mbé m as de mai s certi dões at ualizadas: 

Certificado de Regul ari dade de Sit uação do Fundo de Garantia do Te mpo de Servi ço - FGTS, 

Certi dão de Débit os Trabal histas – CNDT, Certidão Negati va de Débit o junt o à Previ dênci a 

Soci al - CND, Certi dão Conj unt a Negati va de Débit os Rel ati vos a Tribut os Federais e à 

Dí vi da Ati va da Uni ão, expedi da por órgãos da Secret aria da Receita Federal do Brasil e da 

Pr ocuradoria Geral da Fazenda Naci onal, e certi dões negati vas de débit os expedi das por 

ór gãos das Secretarias de Fazenda do Est ado e do Muni cí pi o.  

 

7. 2 - Co mo condi ção para Ad mi nistração efet uar o paga ment o, a licitant e vencedora 

deverá mant er as mes mas condi ções de habilitação;  

 

7. 3 - O recebi ment o não excl ui a responsabilidade da Contrat ada pelo perfeit o 

dese mpenho do mat erial forneci do, cabendo-l he sanar quaisquer irregulari dades det ect adas 

quando da utilização do referi do mat erial;  

 

7. 4 - A not a fiscal/fat ura deverá ser emiti da pel a pr ópria Contratada, obri gat ori a ment e 

com o númer o de i nscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departa ment o de cadastro de 

fornecedores da Prefeitura Muni ci pal de Graj aú, const ant e ai nda da Nota de Empenho e do 

Contrat o, não se admiti ndo not as fiscais/fat uras emi ti das com outro CNPJ, mes mo de filiais 

ou da matriz. 

 

08 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLS O 

 

8. 1 – O cronogra ma de dese mbol so será realizado sob de manda, a partir do 

recebi ment o defi niti vo do obj et o, nos ter mos da alínea “b”, inciso XI V do art. 40, da Lei 

Federal nº 8. 666/ 93.  

 

Est e proj et o básico já foi aut orizado pel a aut ori dade compet ente.  
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PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 006/ 2023 - CPL/ P MG 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO CONJUNTA  

 

Ref.: PREGÃO 006/ 2023 - CPL/ PMG- SRP 

 

A e mpresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por 

inter médi o de seu represent ant e legal o (a) Sr(a)..................................................., port ador (a) 

da CI nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA,  sob as sanções admi nistrati vas 

cabí veis e sob as penas da lei, em especi al o art. 299 do Códi go Penal Brasileiro, que:  

1) Quant o a e mpregar agentes i ncapazes ou relati va mente i ncapazes; consoant e o 

di spost o no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8. 666, de 21 de j unho de 1983, acresci do 

pel a Lei nº 9. 854, de 27 de out ubro de 1999, que não possui e m seu quadro de pessoal 

e mpregado(s) com menos de 18(dezoit o) anos em trabal ho not urno, peri goso ou 

insal ubre, e em qual quer trabal ho menores de 16 (dezesseis) anos, sal vo na condi ção 

de aprendi z a partir de 14 (quat orze). 

 

2) Quant o a condi ção ME/ EPP/ COOP,  esta e mpresa está excl uí da das vedações 

const ant es na Lei Co mpl e ment ar nº. 147/ 2014 e; na present e dat a, é considerada:  

 

(  ) MI CROE MPRESA, conf or me Lei Co mpl e ment ar nº 147/ 2014;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confor me Lei Co mpl e ment ar nº 1472014.  

(  ) COOPERATI VA,  conf or me arti go 34 da Lei Federal nº. 11. 488/ 2007.  

(  ) Não é ME/ EPP/ COOP.  

 

3) Quant o ao pleno conheci ment o e atendi ment o às exi gênci as de habilitação; que 

esta e mpresa atende a todos os requisit os de habilitação, be m como apresent a sua 

pr opost a com i ndi cação do obj et o e do preço ofereci do os quais atende m pl ena ment e 

ao Edital. 

4) Decl ara que não possui em seu quadro soci etári o servi dor público da ati va, ou 

e mpregado de e mpresa pública ou de soci edade de econo mi a mista, em atendi ment o à 

vedação dispost a no Art. 18, XII, Lei 13. 080/ 2015, sendo de i nteira responsabili dade 

do Contratado a fiscalização dessa vedação.  
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5) Quant o a i nexistênci a de fato i mpediti vo de licitar; nos ter mos do artigo 32, § 2.º, 

da Lei Federal n.º 8. 666/ 93, que até a presente dat a nenhu m fat o ocorreu que a 

inabilite a partici par do Pregão El etrônico e m epí grafe, e que contra ela não exist e 

nenhu m pedi do de falênci a ou concor data. Declara, outrossi m, conhecer na í nt egra o 

Edital e que se submet e a todos os seus ter mos.  

 

6) Quant o a el aboração i ndependente de proposta: 

 

a) A pr opost a anexa foi elaborada de maneira i ndependent e (pel o licitante), e que o 

cont eúdo da propost a anexa não foi, no t odo ou em parte, direta ou i ndireta ment e, 

infor mado a, discuti do co m ou recebi do de qual quer outro partici pant e potenci al ou de 

fat o da (identificação da licitação), por qual quer mei o ou por qual quer pessoa;  

b) A i nt enção de apresent ar a propost a anexa não foi i nfor mada a, discutido com ou 

recebi do de qual quer outro partici pant e potencial ou de fat o da (identificação da 

licitação), por qual quer mei o ou por qual quer pessoa;  

c) Que não tent ou, por qual quer mei o ou por qualquer pessoa, infl uir na decisão de 

qual quer outro partici pante pot encial ou de fat o da (identificação da licitação) quant o a 

partici par ou não da referida licitação;  

d) Que o cont eúdo da propost a anexa não será, no t odo ou e m parte, diret a ou 

indireta ment e, comuni cado a ou discuti do com qual quer outro partici pante pot enci al 

ou de fat o da (identificação da licitação) ant es da adj udi cação do obj et o da referi da 

licitação; 

e) Que o cont eúdo da propost a anexa não foi, no todo ou e m parte, diret a ou 

indireta ment e, infor mado a, discuti do com ou recebi do de qual quer i ntegrant e de 

(órgão licitant e) ant es da abert ura oficial das propost as; 

f) Que está pl ena ment e cient e do teor e da ext ensão desta decl aração e que det é m pl enos 

poderes e i nfor mações para fir má-l a. 

Local e dat a 

No me e assi nat ura do representante legal  

[ Observação: em caso afir mativo, assi nal ar a ressal va aci ma - Est a decl aração deverá ser 

e miti da em papel que i dentifi que o órgão (ou empresa) emi ssor] 
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 006/ 2023 - SRP 

 

ANEXO III 

 

“ MODELO DA DECLARAÇÃO DE LOCALI ZAÇÃO E FUNCI ONAMENTO”  

 

Il mo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú 

Gr aj aú- MA  

 

DECLARAÇÃO DE LOCALI ZAÇÃO E FUNCI ONAMENTO 

 

Li citação: PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 006/ 2023 

Dat a da realização do certame: xx de XXXXXXXXXX de XXXX.  

 

Prezado senhor, 

 

Eu, _______________, portador(a) da Cédul a de Identi dade nº 

_______________ e CPF nº _______________, resi dent e e domi ciliado na 

_______________, declaro sob as penali dades da lei, que a e mpresa _______________, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________, está l ocalizada e e m pleno funci ona ment o na 

_______________, ci dade de _______________, Est ado do(a) _______________, sendo o 

local e i nstalações adequados e compatí veis para o exercí ci o do ra mo de ativi dade da mes ma.  

 

Decl aro ai nda, que assumo i nt eira responsabili dade por t odas as i nfor mações 

di spost as nesta decl aração, exi mi ndo a Secretaria Muni ci pal de Saúde de Graj aú- MA,  de 

qual quer responsabili dade sobre as i nfor mações prestadas por esta e mpresa.   

 

Local e dat a 

No me e assi nat ura do representante legal  

[Est a decl aração deverá ser emiti da em papel que identifique o órgão (ou empresa) emi ssor] 
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 006/ 2023 

 

ANEXO VI 

“ MODELO DE CARTA PROPOSTA”  

 

Il mo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú 

Gr aj aú- MA 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

Li citação: PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 006/ 2023- SRP 

Dat a da realização do certame: 09 de fevereiro de 2023.  

 

Prezado senhor, 

 

Sub met e mos à apreci ação de V. Sa. propost a nos ter mos descrit os abai xo,  assumi ndo 

inteira responsabili dade pel o seu teor e as de mai s obri gações estabel eci das no edital e seus 

anexos.  

 

PROPONENTE:  

RAZÃO SOCI AL:  

SEDE:  

CNPJ:  

TELEFONE/ FAX:  

ENDEREÇO ELETRÔNI CO  

1. PROPOSTA DE PREÇOS:      

I TEM 

 

DESCRI ÇÃ

O 

 

MODELO/ 

FABRI CANTE/  

MARCA 

UNI D.  QTD.  V.  UNI T V.  

TOTAL 

1       

...       

Not a explicativa: A t abela aci ma é merament e il ustrativa.  

 

2. PRAZO DE VALI DADE DA PROPOSTA:  

3. PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:  
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4. CONDI ÇÕES DE PAGAMENTO:  

5. DADOS BANCÁRI OS DA EMPRESA:  

6. I NFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSI NARÁ O CONTRATO ( No me, 

RG,  CPF, Endereço)  

 

Gr aj aú - MA, ___ de _________ de _____ 

 

_____________________________________ 

No me e assi nat ura do representante legal co m reconheci ment o de fir ma 
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO N° 006/ 2023- SRP 

 

ANEXO V 

 

MI NUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ___/ 201X/ PMG 

PROC.  ADM.  Nº __/ 20_ 

 

CONTRATO DE COMP RA E VENDA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A Secretaria Muni cipal 

de Saúde de Graj aú- MA E _____________, NA 

FORMA ABAI XO:  

 

O MUNI CÍ PI O DE GRAJ AÚ/ MA,  através da Secretaria Muni ci pal de Saúde de Graj aú-

MA,  sediada na XXXXXXXXXXXXXX,  Graj aú- MA,  i nscrit o(a) no CNPJ sob o nº 

................................, neste at o represent ado(a) pel o(a) .........................(cargo e nome), 

no meado(a) pel a Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de 

............... de ..........., inscrit o(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identi dade 

nº ...................................., doravant e deno mi nada CONTRATANTE,  e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/ MF sob o nº ............................, sedi ado(a) na 

..................................., em ............................. doravant e desi gnada CONTRATADA,  nest e 

at o represent ada pel o(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identi dade nº 

................., expedi da pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo e m vist a o que 

const a no Processo nº ..............................   RES OLVE M cel ebrar o present e Contrat o 

decorrente da licitação na modali dade PREGÃO ELETRÔNI CO Nº. _/__CPL/ P MG e do 

PROCESSO ADMI NI STRATI VO N. º _/ __, com funda ment o da Lei nº 8. 666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10. 520, de 17 de j ul ho de 2002 e na Lei nº 8. 078,  de 1990 - Códi go 

de Defesa do Consumi dor, medi ant e as segui nt es cl áusul as e condi ções:  

 

1.  CLÁUSULA PRI MEI RA – OBJETO 

1. 1.  O obj et o do present e Termo de Contrato é 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  confor me especificações e 

quantitati vos estabel eci dos no Edital do Pregão i dentificado no preâmbul o e na 

pr opost a vencedora, os quais i ntegra m este i nstrument o, i ndependent e de transcrição.  

1. 2.  Di scri mi nação do obj et o: 

I TE

M 

DESCRI ÇÃO/  

ESPECI FI CAÇ

MARC

A 
UNI DADE 

DE 

QUAN

TI DAD

VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 
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 ÃO MEDI DA E 

1       

...       

Not a explicativa: A t abel a aci ma é merament e ilustrativa, caso sej a extensa – deverá ser 

menci onado que const ará em “document o apenso”, devendo compati bilizar-se com aquel a 

previst a no Proj et o Bási co e com a propost a vencedora.  

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – VI GÊNCI A 

2. 1.  O prazo de vi gência deste Ter mo de Contrat o será de 12 (doze) meses cont ados da 

assi nat ura do contrat o.  

3.  CLÁUSULA TERCEI RA – PREÇO 

3. 1.  O val or do present e Termo de Contrat o é de R$ ............(...............). 

3. 2.  O cronogra ma de desembol so será realizado sob de manda, durant e a vi gênci a do 

contrat o, nos ter mos da alínea “b”, inciso XI V do art. 40, da Lei Federal nº 8. 666/ 93.  

3. 3.  No val or aci ma estão incl uí das t odas as despesas ordi nárias diretas e indiret as 

decorrentes da execução contrat ual, incl usi ve tribut os e/ ou i mpost os, encargos soci ais, 

trabal histas, previ denciários, fiscais e comerci ais inci dent es, taxa de admi nistração, fret e, 

seguro e outros necessários ao cumpri ment o int egral do obj et o da contratação.  

4.  CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A 

4. 1.  As despesas decorrentes desta contratação estão progra madas e m dot ação 

orça ment ária própria, prevista no orça ment o do Muni cí pi o, para o exercíci o de 2021, na 

cl assificação abai xo:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X.  

CLÁUSULA QUI NTA – PAGAMENTO 

4. 2.  O paga ment o será feit o pel a Secret aria Muni ci pal de Saúde de Graj aú-MA,  e m 

moeda corrente naci onal, medi ant e Transferência Bancária El etrôni ca, direto na Cont a 

da Contratada e ocorrerá at é no máxi mo de 30 (trint a) dias após a dat a do recebi ment o 

defi niti vo dos produt os, medi ant e a apresent ação da compet ente Not a Fiscal ou Fat ura;  

4. 2. 1. A CONTRATADA deverá prot ocol ar na sede desta Prefeitura a solicitação de 

paga ment o, assi nada e cari mbada pel o represent ante legal da e mpresa em papel 

ti mbrado, cont endo o nº do processo licitat óri o, as i nfor mações para crédito e m cont a 

corrent e como: nome e nú mer o do Banco, nome e númer o da Agênci a e nú mer o da 
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cont a, anexando a Not a Fi scal devi da ment e atesta, emiti da se m rasura, em l etra be m 

legí vel, junt a ment e com cópi a do contrat o, cópi a da not a de e mpenho como t a mbé m 

as de mai s certi dões at ualizadas: Certificado de Regul ari dade de Sit uação do Fundo 

de Garantia do Te mpo de Servi ço - FGTS, Certi dão de Débit os Trabal histas – 

CNDT, Certi dão Negativa de Débit o j unt o à Previ dência Social - CND, Certi dão 

Conj unt a Negati va de Débit os Rel ati vos a Tri butos Federais e à Dí vi da Ati va da 

Uni ão, expedi da por órgãos da Secret aria da Receita Federal do Brasil e da 

Pr ocuradoria Geral da Fazenda Naci onal, e certidões negati vas de débit os expedi das 

por órgãos das Secret arias de Fazenda do Est ado e do Muni cí pi o.  

4. 3.  Co mo condi ção para Ad mi nistração efet uar o paga ment o, a licitant e vencedora 

deverá mant er as mes mas condi ções de habilitação;  

4. 4.  O recebi ment o não excl ui a responsabili dade da Contratada pel o perfeit o 

dese mpenho do equi pa ment o forneci do, cabendo-lhe sanar quaisquer irregul ari dades 

det ect adas quando da utilização do referi do equi pament o;  

4. 5.  A not a fiscal/fat ura deverá ser e miti da pel a própria Contratada, obri gat oria ment e 

com o númer o de i nscrição no CNPJ, const ant e da Not a de Empenho e do Contrat o, 

não se admiti ndo not as fiscais/fat uras e miti das com outro CNPJ, mes mo de filiais ou 

da matriz. 

4. 6.  O paga ment o dar-se-á direta ment e na cont a corrente da Contratada, junt o ao 

Banco ______, agênci a nº _______; e cont a corrent e nº _________.  

 

5.  CLÁUSULA SEXTA – REAJ USTE E ALTERAÇÕES  

5. 1.  O preço contratado é fi xo e irreaj ustável.  

5. 2.  Event uais alterações contrat uais reger-se-ão pela disci pli na do art. 65 da Lei nº 

8. 666, de 1993.  

5. 3.  A CONTRATADA é obri gada a aceitar, nas mes mas condi ções contrat uais, os 

acrésci mos ou supressões que se fizere m necessários, até o li mite de 25 % (vi nte e ci nco 

por cent o) do val or i nicial at ualizado do contrat o.  

5. 4.  As supressões resultant es de acordo cel ebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o li mite de 25 % (vi nt e e ci nco por cent o) do val or i nicial at ualizado do contrat o.  

 

6.  CLÁUSULA SÉTI MA - ENTREGA E RECEBI MENTO DO OBJETO 

6. 1.  Os servi ços deverão ser execut ados na uni dade recept ora de resí duos sóli dos i ndi cada 

pel a e mpresa contratada.  
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6. 2.  As condi ções de entrega e recebi ment o do obj et o são aquelas previ st as no 

PROJ ETO BÁSI CO – ANEXO I, document o i ntegrante e apenso a este contrat o.  

 

7.  CLAÚSULA OI TAVA - FISCALI ZAÇÃO 

7. 1.  A fiscalização da execução do obj et o será efet uada por Represent ant e designado pel a 

CONTRATANTE, na for ma estabel eci da no Decret o Muni ci pal nº 005/2017 de 02 de 

janeiro de 2017.  

 

8.  CLÁUSULA NONA – OBRI GAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8. 1.  As obri gações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previst as no 

TERMO DE REFERÊNCI A – ANEXO I.  

 

9.  CLÁUSULA DÉCI MA– SANÇÕES ADMI NI STRATI VAS 

1. 1.  Co met e i nfração admi nistrati va nos ter mos da Lei nº 8. 666, de 1993 e da Lei nº 

10. 520, de 2002, a Contrat ada que:  

1. 1. 1. Inexecução t ot al ou parci al ment e qual quer das obri gações assumi das 

e m decorrênci a da contratação;  

1. 1. 2. Ensej ar o retarda ment o da execução do obj et o;  

1. 1. 3. Fraudar na execução do contrat o; 

1. 1. 4. Co mport ar-se de modo ini dôneo;  

1. 1. 5. Co met er fraude fiscal; 

1. 1. 6. Não manti ver a propost a. 

1. 2.  A Contratada que cometer qual quer das i nfrações discri mi nadas no subite m 

aci ma ficará suj eita, sem prej uí zo da responsabili dade ci vil e cri mi nal, às segui nt es 

sanções: 

1. 2. 1. Advertênci a por faltas leves, assi m ent endi das aquel as que não 

acarrete m prej uí zos si gnificativos para a Contratant e;  

1. 3.  Mult a morat ória de 0, 3% (zero vírgul a três por cent o) por dia de atraso 

inj ustificado sobre o valor da parcel a i nadi mpli da, até a dat a do efeti vo inadi mpl e ment o, 

observando o li mite de 30 (tri nta) dias; 

1. 3. 1. Mult a compensat ória de 10 % (dez por cent o) sobre o val or t ot al do 

contrat o, no caso de i nexecução t ot al do obj et o;  
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1. 3. 2. Em caso de i nexecução parcial, a multa compensat óri a, no mes mo 

percent ual do subite m aci ma, será aplicada de for ma proporci onal à obri gação 

inadi mpli da; 

1. 3. 3. Suspensão de licitar e impedi ment o de contratar com o órgão, enti dade 

ou uni dade admi nistrativa pel a qual a Ad mi nistração Pública opera e at ua 

concret a ment e, pel o prazo de até dois anos;  

1. 3. 4. I mpedi ment o de licitar e contratar com o Muni cí pio de Graj aú/ MA co m 

o consequent e descredenci a ment o no Siste ma de Cadastro Própri o da Prefeit ura 

Muni ci pal de Graj aú/ MA pel o prazo de até ci nco anos;  

1. 3. 5. Decl aração de ini donei dade para licitar ou contrat ar com a 

Ad mi nistração Pública, enquant o perdurare m os moti vos det er mi nant es da 

puni ção ou até que seja promovi da a reabilitação perant e a própria aut ori dade que 

aplicou a penali dade, que será concedi da se mpre que a Contratada ressarcir a 

Contratant e pel os prej uí zos causados;  

1. 4.  Ta mbé m fica m sujeitas às penali dades do art. 87, III e I V da Lei nº 8. 666, de 

1993, a Contratada que:  

1. 4. 1. Tenha sofri do condenação defi niti va por praticar, por mei o dol osos, 

fraude fiscal no recol hi ment o de quaisquer tri but os; 

1. 4. 2. Tenha praticado at os ilícitos visando a frustrar os obj eti vos da licitação;  

1. 4. 3. De monstre não possuir idonei dade para contratar com a Ad mi ni stração 

e m virt ude de at os ilícit os praticados.  

1. 5.  A aplicação de qual quer das penali dades previstas realizar-se-á e m pr ocesso 

admi nistrati vo que assegurará o contradit óri o e a a mpl a defesa à Contratada, observando-

se o procedi ment o previsto na Lei nº 8. 666, de 1993.  

1. 6.  A aut ori dade compet ente, na aplicação das sanções, levará e m consi deração a 

gravi dade da condut a do infrat or, o carát er educativo da pena, be m como o dano causado 

à Ad mi nistração, observado o pri ncí pi o da proporcionali dade.  

1. 7.  As penali dades serão obri gat oria ment e registradas no Siste ma de Cadastro 

Pr ópri o da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA.  

11.  CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA – RESCI SÃO 

11. 1.  O present e Ter mo de Contrat o poderá ser resci ndido nas hi pót eses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8. 666, de 1993, com as consequênci as i ndi cadas no art. 80 da mes ma 

Lei, se m prej uí zo das sanções aplicáveis. 
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11. 2.  É admi ssí vel a fusão, cisão ou i ncorporação da contrat ada com/ e m outra pessoa 

jurí dica, desde que sejam observados pel a nova pessoa j urí dica t odos os requisit os de 

habilitação exi gi dos na licitação ori gi nal; seja m manti das as de mai s cláusulas e condi ções 

do contrat o; não haj a prejuízo à execução do obj eto pact uado e haj a a anuênci a expressa 

da Ad mi nistração à continui dade do contrat o.  

11. 3.  Os casos de rescisão contrat ual serão for mal mente moti vados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e a mpl a defesa. 

11. 4.  A CONTRATADA reconhece os direit os da CONTRATANTE e m caso de 

rescisão admi nistrati va prevista no art. 77 da Lei nº 8. 666, de 1993.  

11. 5.  O t er mo de rescisão será precedi do de Rel at ório i ndicati vo dos seguint es 

aspect os, confor me o caso:  

11. 5. 1. Bal anço dos event os contrat uais já cumpri dos ou parci al ment e 

cumpri dos; 

11. 5. 2. Rel ação dos paga ment os já efet uados e ai nda devidos;  

11. 5. 3. Indeni zações e multas. 

 

12.  CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12. 1.  É vedado à CONTRATADA:  

12. 1. 1. Cauci onar ou utilizar este Ter mo de Contrat o para qual quer operação 

financeira; 

12. 1. 2. Interromper a execução contrat ual sob alegação de i nadi mpl e ment o por 

parte da CONTRATANTE, sal vo nos casos previstos e m lei. 

12. 1. 3. Subcontratar. 

 

13.  CLÁUSULA DÉCI MA TERCEI RA – DOS CASOS OMI SSOS.  

13. 1.  Os casos omi ssos serão deci di dos pel a CONTRATANTE, segundo as 

di sposi ções conti das na Lei nº 8. 666, de 1993, na Lei nº 10. 520, de 2002 e de mai s nor mas 

gerais de licitações e contrat os admi nistrativos e, subsi di aria mente, segundo as 

di sposi ções conti das na Lei nº 8. 078, de 1990 - Códi go de Defesa do Consumi dor - e 

nor mas e pri ncí pi os gerais dos contrat os.  

 

14.  CLÁUSULA DÉCI MA QUARTA – PUBLI CAÇÃO 
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14. 1.  Incumbirá à CONTRATANTE provi denciar a publicação deste i nstrument o, 

por extrat o, no Di ári o Oficial do Est ado, no prazo previst o na Lei nº 8. 666, de 1993.  

 

15.  CLÁUSULA DÉCI MA QUI NTA – FORO 

15. 1.  O For o para sol uci onar os litígi os que decorrerem da execução dest e Ter mo de 

Contrat o será o da Co marca de Graj aú - MA.  

Para fir meza e vali dade do pact uado, o present e Ter mo de Contrat o foi lavrado e m três (três) 

vi as de igual teor na presença de duas teste munhas para que surta m seus legais e j urí di cos 

efeit os, que, depois de li do e achado e m orde m,  vai assi nado pel os contraentes.  

Gr aj aú - MA, .......... de........................... de 20..... 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTE MUNHAS:  
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO N° 006/ 2023 SRP 

 

ANEXO VI  

 

MI NUTA DA ATA DE REGI STRO DE PREÇOS  

 

ATA DE REGI STRO DE PREÇOS Nº ___/ PP/ XXX/ XXXX SRP 

 

Por este i nstrument o, o MUNI CÍ PI O DE GRAJ AÚ/ MA,  através da 

SECRETARI A MUNI CIPAL DE GRAJ AÚ- MA,  sedi ada na XXXXXXXXXXXXXXXXX,  

Gr aj aú- MA,  i nscrit o(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste at o represent ado(a) 

pel o(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pel a Portaria nº ......, de ..... de 

..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrit o(a) no CPF nº 

...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravant e 

deno mi nada CONTRATANTE,  e o(a) .............................. inscrit o(a) no CNPJ/ MF sob o nº 

............................, sedi ado(a) na ..................................., em ............................. doravant e 

desi gnada CONTRATADA,  neste at o represent ada pel o(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Cart eira de Identi dade nº ................., expedi da pela (o) .................., e CPF nº ........................., 

tendo e m vista o que consta no Processo nº ..............................  , consi derando o j ul ga ment o da 

licitação na modali dade PREGÃO ELETRÔNI CO Nº XXX/ 20XX SRP e do PROCESS O 

ADMI NI STRATI VO N. º __/ 20XX,  be m como, a classificação da(s) propost a(s) 

apresent ada(s) e a respecti va homol ogação, resol ve registrar os preços da(s) e mpresa(s) 

si gnatária(s), vencedora(s) abai xo i dentificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) 

al cançada(s), atendendo as condi ções previstas no i nstrument o convocat ório e as const ant es 

dest a ATA DE REGI STRO DE PREÇOS, suj eitando-se as partes às nor mas regi das pel a Lei nº 

10. 520/ 02 e subsi di ariament e, no que couber, as disposi ções da Lei nº 8. 666/ 93 e suas 

alterações post eri ores e pel os preceit os de direito público, be m como às cláusul as a seguir 

expressas: 

 

Cl áusul a Pri meira: Do obj et o 

 

O present e i nstrument o tem por obj et o o Registro de Preços, pel o prazo de 12 

(doze) meses, do tipo MENOR PREÇO POR I TEM,  para a event ual 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  de acordo co m as especificações contidas no Ter mo de 

Referência do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNI CO Nº XXX20 XX SRP,  que passa a 

fazer parte desta ata, junt a ment e com a document ação e propost a de preços apresent adas 

pel a(s) e mpresa(s) licitant e(s) classificada(s) em 1º (pri meiro) l ugar, conf or me const a nos 

aut os do processo da licitação aci ma i dentificada.  

 

Cl áusul a Segunda: Da vigênci a da At a de Registro de Preços e das Adesões 

 

A present e ata terá validade de 12 (doze) meses, cont ados a partir de sua 

publicação no Di ári o Ofici al do Est ado do Maranhão – DOE/ MA.  
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Est e i nstrument o não obriga o Muni cí pi o de Graj aú/ MA a fir mar contratações nos 

val ores esti mados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do obj et o, obedeci da 

a legislação perti nent e, sendo assegurada ao det ent or do registro a preferênci a da execução do 

obj et o, em i gual dade de condi ções.  

 

Em caso de adesões, caberá a e mpresa beneficiária da ata de registro de preços, 

observadas as condi ções nel a estabel eci das, optar pela aceitação ou não dos forneci ment os 

decorrentes de adesão, desde que não prej udi que as obri gações present es e fut uras decorrent es 

da ata, assumi das com o ór gão gerenciador e órgãos partici pant es.  

 

As adesões à ata soment e poderão ser efet uadas com aut orização do órgão 

gerenci ador. Após a aut orização, o “carona” deverá efeti var a contratação solicitada e m at é 90 

(novent a) dias, observando o prazo de vi gência da ata.  

 

Caberá ao órgão gerenci ador aut orizar, excepci onal e j ustificada ment e, a 

pr orrogação do prazo previst o no ite m aci ma, respeitando o prazo de vi gênci a da at a, quando 

solicitada pel o órgão não partici pant e.  

 

Para fi ns de aut orização, só serão aceit os pedi dos de adesões às atas que não 

exceda m, por órgão ou enti dade solicitant e, a ce m por cent o dos quantitati vos dos itens 

registrados na At a de Registro de Preços.  

 

Os val ores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderão 

exceder, na t ot ali dade, ao quí nt upl o do val or de cada item registrado na ata de registr o de 

preços para o órgão gerenci ador e órgãos partici pant es.  

 

Cl áusul a Terceira: Da gerênci a da present e At a de Registro de Preços  

 

O gerencia ment o deste instrument o caberá à Prefeit ura Muni ci pal de Grajaú- MA 

de Graj aú- MA,  através da Co mi ssão Per manent e de Li citação, no seu aspect o operaci onal, e à 

Assessoria Jurí dica, nas quest ões legais. 

 

Parágrafo Úni co: 

 

É facultado a Prefeita Muni ci pal de Graj aú/ MA,  del egar poderes operaci onais aos 

Secret ári os Muni ci pais e/ ou Chefe(s) de Set or(es) para e mitir a(s) Or de m( ns) de 

For neci ment o(s). 

 

Cl áusul a Quart a: Dos preços, especificações e quantit ativos 

 

O( s) preço(s) registrado(s) do(s) pri meiro(s) col ocado(s), a(s) marca(s), 

e mpresa(s) e represent ante(s) legal(is), encontra m- se abai xo:  
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Razão Soci al: 

CNPJ:  

Endereço compl et o: 

No me do represent ante legal: 

Cédul a de Identi dade/ órgão e mi ssor: 

CPF:  

Car go/ Função:  

 

I TE

M 

 

DESCRI ÇÃO/  

ESPECI FI CAÇ

ÃO 

MARC

A 

UNI DADE 

DE 

MEDI DA 

QUAN

TI DAD

E 

VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 

1       

...       

Not a explicativa: A t abel a aci ma é merament e ilustrativa, caso sej a extensa – deverá ser 

menci onado que const ará em “document o apenso”, devendo compati bilizar-se com aquel a 

previst a no Proj et o Bási co e com a propost a vencedora.  

 

Cl áusul a Qui nt a: Da Revisão dos Preços 

 

Os percent uais de descont os registrados per manecerão fixos e irreaj ustáveis pel o 

perí odo de 12 (doze) meses.  

 

A revisão dos percent uais de descont o só será admi ti da no caso de comprovação 

do desequilí bri o econô mico-fi nanceiro, a ser feita, preferenci al ment e, através de not as fiscais 

de aquisição de mat érias-pri mas, lista de preços de fabricante ou outros que de monstre m 

indiscuti vel ment e a elevação do cust o do obj et o.  

 

Para a concessão desta revisão, a e mpresa deverá comuni car a Prefeit ura 

Muni ci pal de Graj aú/ MA a variação dos preços, por escrit o e i medi at ament e, com pedi do 

justificado, anexando os docu ment os compr obat órios da maj oração.  

 

Dur ant e o perí odo de análise do pedi do, a e mpresa deverá efet uar o forneci ment o 

pel o percent ual de descont o registrado, mes mo que a revisão seja posteri or ment e j ul gada 

pr ocedent e. 

  

Cl áusul a Sext a: Do Cancel ament o do Registro de Preços 

A e mpresa terá seu registro cancelado quando:  

 

I - Descumprir as condi ções da At a de Registro de Preços;  

 

II - Não retirar a nota de e mpenho ou i nstrument o equi val ente no prazo 
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estabel eci do pel a Ad mi nistração, se m j ustificati va aceitável; 

 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hi pót ese de este se tornar 

superi or àquel es praticados no mercado;  

 

I V - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do arti go 87 da Lei 

8. 666/ 93 ou arti go 7º da Lei nº 10. 520/ 02;  

 

Poderá ai nda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fat o superveni ente, 

decorrente de caso fortuito ou força mai or, que prej udi que o cumpri ment o da ata, 

devi da ment e compr ovados e j ustificados: 

 

 I - Por razão de i nteresse público; ou 

 II - A pedi do da e mpresa.  

Em qual quer caso, assegurados o contradit óri o e a a mpl a defesa, o cancel a ment o ocorrerá 

medi ant e det er mi nação da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA.  

  

Cl áusul a Séti ma: Dos Ilícit os Penais 

As i nfrações penais tipificadas na Lei 8. 666/ 93 serão obj et o de processo judici al 

na for ma legal ment e prevista, se m prej uí zo das de mai s comi nações aplicáveis.  

 

Cl áusul a Oit ava: Do Cont rat o 

Nas event uais necessi dades da contratação do obj et o const ant e da present e ATA,  o 

fornecedor será convocado para assi nat ura do contrat o, dentro do prazo de 05 (ci nco) di as 

út eis, cont ados da respectiva convocação.  

Parágrafo Úni co: 

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perí odo, quando solicitado 

durant e o seu transcurso, desde que ocorra moti vo j ustificado e aceit o por esta Ad mi ni stração 

Pública. 

 

A recusa e m for malizar o aj uste, no prazo previsto, se m j ustificati va por escrit o e aceita pel a 

aut ori dade compet ente, be m como a não manutenção de todas as condi ções exi gi das na 

habilitação, suj eitará o licitant e às penali dades cabí veis, devendo a Ad mi nistração cancel ar o 

registro do licitant e, podendo adot ar as provi dências estabel eci das no edital. 

 

O contrat o poderá ser alterado nos casos previst os no art. 65 da Lei 8. 666/ 93, desde 

que haj a i nteressa da Admi nistração, com a apresent ação das devi das j ustificativas.  

 

 

Cl áusul a Nona: Di sposições Gerais 

A assi nat ura da presente At a i mplicará na pl ena aceitação, pel a e mpresa, das condi ções 

estabel eci das no EDI TAL  e seus anexos.  
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O licitant e vencedor soment e será liberado, sem penali dade, do compro mi sso previst o nest a 

ATA,  nas hi pót eses previstas no art. 18, § 1º art. 19, i nciso I e art. 21, incisos I e II, do 

Decret o nº 7. 892/ 2013.  

Passa m a fazer parte dest a ATA, para t odos os efeitos, a document ação e propost as 

apresent adas pel os licitantes. 

For o para diri mir qual quer dúvi da ori unda da execução deste aj uste será o da Co marca de 

Gr aj aú/ MA.  

E, por estare m j ust os e contrat ados, as partes assina m o present e Contrat o, que foi i mpr esso 

e m 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas teste munhas para que surta m seus legais e 

jurí dicos efeit os.  

 

Gr aj aú - MA,  .....  de ....................... de ........... 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTE MUNHAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


