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pREEErruna MuNrctpat- DE alro altGRE Do ptNDARÉ , MA

Av. João )«lll, SrN - Centro
CNPJ: 01.612-832,0001-2't

pREGÃo ELETRôNEo No _/2022 -cpupMAAp

PROCESSO I'l'. 08í/2022 - Py.AAP

IIINUTA DO ÉDITAL

A PREFETTURA IIUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ - UA. iNSCritA NO CNPJ
sob no 01.6'12.832000í-21, sêdiada na Av. João )« I, S/N - Centro, Alto Ategrê do pindaré - MA - MA,
CEP n" 65.398-000, por intermédio dê seu Pregoeiro, designado p€ta poíana o" O21DO22, publicêdê no
Diário Oficial do Município no dia 04 dê JaÚÉiÍo de 2ú22,bva ao cmh€cirnenio dos inlêrêssádos quê
realizaré licitâçáo na modalidáde PÍêgão nã forma ELETRôNrcA, do tipo onor preço por LOiE,
conÍoÍmê descrito neste Editâl e sêus Anexos e êm corúoímidade com o disposto nê da Lêj no 1O.S2O, de i7
d€ julho de 2002, do DêcÍeto n. 10.024, de 20 dê sêt€mbro de 20.19, apticando subsidieriamentê a Lei
Federal no 8.666 de 21 dê junho dê 1993 ê suas attera@s e dêmâis normas p6rtinentes à sspécie.

Dâta da ssssáo: _/_/2022
Horário: _:_h
Locál: PortêlCompras Públicás - www portaldecomprasoub|cas mm br

Í. DO OBJÊTO

1.1 A presênte licdação tem por objêto a ContrâtaÉo parâ Aquisição dê livros didáticos com a
finalldade do íender as nêcossldados do lluniclplo dê Alto Alêgrô do plndaé - ltrA, conÍorme
êsp€cificaçóês constantes do Projeto Básico - ANEXO t, parte inlegrânte destê Edital.
'1.2 A licilâção será rêâlizada ern 1 (um) Lotê.
1.3. O cÍitério dê julgamênto adotado sêrá o menor preço do lot€r'grupo, obs€rvadas as exigêncjas
contidas ngsto Edilal ê seus Anêxos quanto às êspecjícâçõês do objelo.
1.4 O vâlor global êstimado desta ticjtaÉo é dê Rt 534.9Sí,OO (iuinhontos o tdnta o quatro mit,
novGcêítos c lÍinta ô cinco Íüai3).
1.3. O cÍitério de julgamento âdotado será o menor preço por lote,/grupo, obsêtuádas as exigências
contidas nestê Editâl e seus Anêxos quanlo às êspêcificáções do objeto.

2. oos REcuRsos oRçaÍúENTÁRtos

2.1. As despêsês para atendôÍ a esla licitaÉo estâo programadas em dotaçáo oÍçâmentária própria,
prevista no orçâmenio para o êxercícao dê 2m2, na clâssúcaÉo abaixo:

O2UM FUNOO MANUT E D€5, EDUC, E]ASICA - FUND€B
12 361 0012 2019 0000 MANUÍ E FUNC . OE UNTDADES ÊSCúLÁRES - 40%
3_3 90_3zoo MAIER|AL BEM ou sERvtÇo paRA DtsTRtBUtçÃo àRATUT

3. DO CREOENCIATIENTO

3. í . O Crêdenqarnento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permile a particjpação dos
interêssados na modalidade licitatóíia pregâo, êÍh sua toÍma elêtrônica.
3.2. O cedaslro no SICAF dsveíá sâr feito no portal de Comprês do Govêmo Fêdêral, no sitio
llÀr cor!9rasooveÍnâmentais oov br, poí meio de cêítÍficado digitel conferido pele lnÍraêstrutura (,ê
Cheves Públicas Brasilêira - ICP - Brasit.
3.3. O credsnciamento junto ao pmvêdor do sisternâ implica e rssponsabiticlads do licjtente ou dê seu
rêprêsentante legal e a prêsJnÉo de sua capacidadê técnica paÍâ realizaçáo das transações inêrentes
a êste Pregão.

Foihas n'.
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3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e foímalmente pelâs transaçóês efêtuadas em sêu nome,
assume @mo firmes e veídâdeÍas suas píopostâs ê seus lancês, inclusive os atos praticados
diretamente ou poí seu repíesentante, êxcluída a rêsponsabilidadê do paovêdor do sistêma ou do óígâo
ou entidâdê promotorâ dâ licitâÉo por eventuais danos decofientes de uso indêvido das credênciais
dê acêsso, êinda que poÍ têrceiros-
3.5. E dê Íesponsabilidade do cada§rado conforir a êxatidão dos sêus dados cadastÍais no SICAF ê
mantê]os âtualizados junio aos órgáos responsávêis pela informação, devêndo procêder,
imediatamente, à coreÉo ou à alteração dos registros tão logo idontifiquê incoíêÉo ou aqueles se
tornem dêsatualizados.

3.5.'1. A nâo observàncía do disposto no subilem anterior poderá ensêjâÍ desclâssiÍicâção no
momento da hêbililaÉo

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão particjpar deste Prêg6o interêssados crjo íamo de alividade seja compatível com o objeto
desta licitação, ê que êstêjam com Credenciamento regular no Sistema de CadastÍamento Unificado dê
Fornecedores - SICAF, confoÍmê disposto no êrt- I da lN SEGES/MP n" 3, de 20'18.

4.1.'1. Os licitantes devêrão utaljzar o certific.do digitâl pâra acêsso ao Sislema.

4.2. O presente Pregâo é destinado a AMPLA CONCORRÊNCA.

4.3. Será concedido tratâmênto favorecido para as micÍoemprêsas e êmpress de pegJeno portê, para
as sociêdades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lêi no 11.488, de 2OO7, pata o agricultor
familiar, o produtor ruÍâl pessoa física e para o microêmprêendedor individual - lúÉ1, nos limites
previstos da Lei Complementar n' 123, dê 2006.

4.4- Não poderáo pârtiopar desta licitaÉo os inteíêssados:
4.4.1. proibidos de participar de licitaçôês e cêlêbraÍ contratos administÍáivos, na forma da
lêgislaÉo vigentê;
4.4.2. que nâo atendam às condiçõês dêstê Edital ê seu(s) anexo(s);
4.4.3. estÍangoiros que não tenham representaÉo legal no BrasÍlcom Poderes expres§os para

receber citaçáo e responder administrativa ou judicialmênte;

4.4.4. que sê enquadrem nas veda@es previstas no artigo Y da Lêi n'8.666, de 't993;

4.4.5. que êstejam sob falêíciã, conoJrso de cÍedoíes, concordata ou em processo de
dissoluçâo ou liquidação;
4.4.6. entidades empresaÍiais quê êslêjâm reunidas em consórcio,
4.4-7. Organizâ9õêê dâ Sociêdedê Civil de lntêrêssê Público - OSCIP, etuando nêssa condição
(AcÃtdáo n" 7 4612014-T Cu-Plenário).

4.5 Como condição para participaÉo no Pregâo, a licitante assinalaná 'sim' ou 'não" êm campo
próprio do sistêmâ elêlrônico, relátivo às sêguintes declarâçôes:

4-5.1. qLie cumpre os requisitos êstabelecidos no arligo 3" dâ Lei Gomplementâr n' 123, de

2006, ostando apta a usúfruiÍ do trâtamento favorecido êstabelecido êm seus arts 42 a 49;
45í.1.nos itêns exclúsivos para partiopaÉo de microêmpíesas e empíesas de

péquêno porte, a assinâlaçáo do cempo 'não' impêdirá o prosseguimento no
cêrtame;

45.1-2.nos itens em que a participaçáo não for exclusiva para microemprêsas e

emprêsas de pequeno porte, a assinalaçáo do câmpo'não' apenas produziíá o
êfeito de o licitante não têr direito ao tratâmento favorêcido previsto na Lei

Complementar no 123, de 2006, mesmo que micíoempresa, empresa de
pequeno portê.

4.5.2. quê está ciente e coatcoída com as condiçõês contidas no Edital e seus anêxos;

Rublica;

üi;urá do Edital- PÍeóão Eletrônico n'-t2022 - CPUPMAAP/MA

Pá0ina3/30



t
,áe\rtts.
\§/-'-

PREFflTURA MuNtctpat DE Atro ALEGRT Do ptNDARÉ - MA
Av. Joào Xxlll, SJN - CêilEo
GNPJ:01.612.E32 m1-2í

4.5 3 que cumpíe os requisitos para a habilitaÉo dêínidos no Edital
ap{es€ntada está em conformidadê com as exigências edilalicias;

4.54 que inexistefi fatos impeditivos para suê habilitação no @rtame, ciênte da
obrigatoriodade dê declarâr ocorÍências posteÍides;
4 5 5. que não emprêgâ mênor dê 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou inselubre e não
omprega menor de 16 anos, salvo menor, a pârtir de 14 anos, na condaÉo de af,rêndiz, nos
têrmos do artigo 7', XXXlll, dâ ConstitlriÉo,
4.5.6. qúe a propostiâ Íoi elaborada de Íorma indepêídente, nos t6Ímos da lnstruçáo Normativa
SLTUMP n" 2, de 16 dê s€tembro de 2009.
4.5.7. que nào possui, êm sua cádeia prcdutiva, êínprêgados êxecutândo trabalho dêgÍedânte
ou forçado, obseNando o disposto nos incasos lll e lV do art. 1o e no inciso lll do art. 50 da
Constituição Federal;
4.5.8. quê os sêrviços sâo preslados por êmpresas que comprovêm cumpíimonto dê reserva
d€ cârgoa pr€vista €m lêi peíe pêssoâ com d€Íic]êocie ou paía rêabilitâdo da Prêvidêncie
Socjal e que atendam às Íegras de acessibilidade prevrstas na legislaÉo, conÍorme disposto
no art 93 da Leino 8.213, de 24 de julho de í99í.
4.5.9. que cumprê os requisitos do Dêcrolo n. 7.174, de 2O1O, estando apto â usutruir dos
cÍitérios dê preferência.

4.6. A dêclarâção íêlsa relâtiva ao dlmprimento de qualquer condiÉo sujeitará o tiotante às sânçóês
previstas om lei e nêste Edital.

5. DA apREsENraçÃo DA pRoposra E Dos DocutlEt{Tos DE HABtLtraçAo

5.'1.Os licitãntes encaminhârão, êxclusivamêntê por meio do sistêma, concomitantementê com os
documêntos de habiljtâÉo êxigidos no edital, proposta com a dêscrição do objêlo ofêrtâdo ê o preço,
até a data e o horário estabêl€cjdos para abêrtura da sessão públicâ, quando, 6ntáo, encenar-sáá
aúomaticemenle a etapa de ênvio dessa doolmêntâÉo.
5.2. O ênvio da proposta, acompanhada dos docr.môntos de habilitaçáo êxigidos írêsle Edital, ocorrerá
por meio de úavê dê acesso ê seôha
5.3. Os licitantes @€ráo deixar de aprês€ntiar os doqrmentos de habilitação quê canstem do SICAF,
assegurado âos clêmais licitanles o dirêito de acesso âos dãdos coníanlês dos sisiêmas.
5.4. As Microempíesas e Empresas de Pequeno Porte doverão enc€minhar a documentaÉo do
habilatação, êinda que haja alguma rêstriÉo dê regularidads fiscãl ê trâbalhjsta, nos têrmos do art. 43,
§ 1o dâ LC no 123, dê 2006.
5.5. lncumbirá ao licitante a@mpanhar as opeÍações no sislemâ eletrônico duíaí{e a s€ssáo pública (k)
Prêgão, Ícando rês@nsável pelo ônus deconente dâ pêÍda de negócios, diante dê inobservância d€
quaisquêr mensagêns omitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6. Até e ebêrturã de s€ssáo ública, os ticitânt€s pod€rão rêtirâr ou substituií a proposte ê os
documentos de habil ação ántêrioímenle inseridos no sistêíná;
5.7. Náo s€rá estabelêcida, nessa etapa do certame, ordêm de classiÍicaÉo êntre as propostas
apreseniadas, o quê somenlê oconeÉ após e realizaçÀo dos píocêdimeôtos de nêgociaÉo e
julgamêôto da proposla.
5.8. Os documentos que compôem a proposte e a hãbilitáÉo do licilanlê mêlhor classificado som€ntê
seráo dasponibilizados para avâliaçáo do píêgoêiro e para acêsso público após o êncenamento do
envio de lances.

6. DO PREENCHIIIENTO DA PROFOSTA

6.'1. O licitante dêvêrá enviar sua proposta mêdiantê o prê€nd mênto, no sistema êletónico, dos
sêguintês cámpos:

6.1.1. Vâlor unitário e totátdo item,
6.í.2 Marcá:

ê que a proposta

Folhas n'
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6.1.3. Fabricânte;
6.1.4. DescriÉo dêtalhade do obieio, contendo as infoÍmaÉes similares à espêcificaçáo do
Proieto Básico: indicando, no que íor êplével, o mdelo, pê2o de validde ou de garantia.

6.2. Todas as especifrcáÉes do obiêio coíriidas na propo§a vinculam a Conlratada.
6-3. Nos valoÍes propostos eslaráo inclusos todos os ostos operacronais, encaÍgos prêviclenciários,
trabalhistâs, tÍihjtários, comêrciais ê quasquêr outros que incidam direta ou indirêtamentê no
fornecimento dos b6ns
6.4. Os preços ofeÍtados, tarío na píopostia inrcial, quanto na etapa d6 lancas, s€ráo de exclusivâ
responsabilidâde do licilante, nào lhe assislindo o direilo de pleilêar qualquer altêíaÉo, sob alegaÉo
de eno, omissáo ou qualquer outro preteÍo.
6 5 O píazo de validêde dê poposta nâo s€íá infuíior a 30 (finta) diâs,
âprêsâôtâçáo.
6.6. Os licjtantes cbvem aêspeitiaÍ os preços máximos estabeleodos nas
contíâtâÉês públicâs fed€íâis, quândo pádcipâíêm d€ liotâçõ€6 públice6;

a contiar dâ dala de sua

no.mâs de Íêqêícia clê

6.6.'1. O desolmprimento das rêgras supÍamencionadas pela AdmiôistíaÉo por paÍtê dos
contaatados pode ensejar a fiscálizaÉo do Trib!Íral dê Contas dâ Uôião e, após o dêvido

-processo legal, gerar as sêguintes consêquéflcias: assinaturã dê prazo para a adoçáo
das mêdidas necessiárias ao exalo cumpÍimento da lea, nos termos do art. 71, inciso lX,
da Constat!.riÉo; ou con&naÉo dos agentes públicos responsáveis ê de êmpresa
contratêda ao pagamento dos prejuízos ao eráho. c:lso uqficada a oconêncja de
supêrfaturâmento por sobíepaeço na exêcuÉo do confato.

7. DA ABERTURÂ OA SESSÃO, CLASSTFTCAçÃO OAS PROPOSTAS E FORTTULAçÃO OE
LANCES

7.1. A abertura da prês€ntê licitaÉo dâr-sê-á êm sêssão públice, por mêio de sistema eletrônico, na
dátê, hoíário e locál indicádos neste Edital
7.2. O Pregoeiro veriíc€rá as pÍopostas apíêssntâdas, c,esclassúcândo dêsde logo âquêlas que não
êstejâm êm corúormidade com os requisitos estab€lecidos nêste Edital, contenhem vicros tnsanáveis
ou náo apresentem as especrfcáçôes técÍ c€s exigidâs no Projeto 8ásico

7.2.1 Também sorá dosclassificáda a pÍoposta que rdentifiquê o licitantê
7.2.2.4 desclassiÍicaçâo será sempre fundam€rÍada ê registrda no sistema, com
acompanhaÍnerÍo em tempo rêâl por todos os participanlês
7.2.3. A não desclassmcaÉo da proposte nào impode o sêu iulgêmênto definitivo em sentido
contrário, levado a efêito na íase de aceitaÉo

7.3. O sisiema ordenâé aúomatic€menle as proposlas dassaíicâdas, sêndo que somênte estas
pâaticiparáo da íase de lances
7.4. O sistema disponibilizârá câmpo própíio parâ tíoca dô m6n6âg€nô êntrê o PÍêgo€iro ô os licitânteê.
7.5. lniciada a etapâ competitivâ, os liotantês deverão €ncáminhar lancês êxclusivamenlê por mêio do
sistema eletÍôni@, sêndo imediatamênte íníoamados do seu r€c€bimênto e do valor @nsignado no
rcgisfo.

7.5.'1. O lance deveíá s€r ofêrtado pelo menor valor total.
7.6 Os licitanles podeíáo oferêcêr lanc€s sucéssivos, obsêrvando o horáno fixado para abertura da
sêssáo e as regras eslabelecidas no Editê|.
7.7. O licitánte somentê podêrá oÍerecêr lâncê de valor infêrior âo úliimo por êl€ oÍertado ê registÍado
pelo sistemâ.
7.8. O inteÍvâlo mínimo de díerençá de valoros ênlÍe os lancâs, quo iôcjdiÍá tanto êm relâção aos
lâncês intermediários quanto êm Í6laçào à proposla qu€ @brií a mêlhor ofêrla devêrá ser R$ 500,00
(quinhentos) reais
7.9. O intervalo enlrê os lâncês envaados pelo mesmo lacitante náo poderá seí inferior a vinle (20)

segundos ê o intervalo enlrê lances não poderá s€r inÍêrior a lrês (3) seglndos, sob pene dê sêrêm
automalicamenle dêscârtâdos pelo sistema os resPêclivos lances

Processo n1
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7.10 Será âdotâdo para o ênvio do lances no prêgão êletrônico o modo de disputa 'abêrto', sm que os
licitantês apresêntaráo lancss públicos e sucessivos, com prorrogaçóes.
7.11 A êtapa de lanc€s da sessão públicá teÍá duraÉo de dsz minúos e, aÉs isso, seÉ prorÍogada
aúomaticamente pêlo sistema quando hoJvêr lancê ofertado nos últimos dois minutos do pêíiodo de
duraçâo da sessáo pública.
7.12 A prorÍogEÉo aúomáticá da elapa de lances, de que lratia o item anlerior, será de dois minúos e

ocoÍÍerá sucessivamefiie sempre quê houvêÍ lan@s envlâdos rÉs§e período dê píonogaÉo,
rndusrve no caso de lanc6s rnlermediáIios

7.13 Náo havêndo novos lâncês na forma êstâbêlêcida nos itens ânteriores, a sessão públicá enc€rrar-
sê-á aulomatacamente.

7.14 Encêííada a íase competiljva sem que haia a proírogaÉo automâicâ pelo si§temâ, poderá o
pregoeíro, assessoÍado pela equipê de âpoio, iustúcâdamentê, admitir o Íeinicio da sessão públicá dê

lances, em prol dá consêcuçáo do melhor prêço.
715 Em câsô dê fâlhe no sisiêmã. os lânces êm dêsácoído com os subitêns entêíiores dêvêíáo sêr
dêsconsidorados pelo píêgoêiro, devendo â ocorÍêncie ser comunicada imediatamênte à SêcÍêtaria de

Gestão do Ministério da Economiai
7.15.1. Nâ hipólesê do subitêm anlerior, ê ocoÍÍênciê será registrada em cámpo próprio do

sistemâ.
7.16. Não sêráo aceitos dois ou mais lancês dê mesmo valor, prevalecendo aquele que for rocebido e
rêoiskado êm pÍimêiro lugar.
7.i7. Durantô o transcurso da sessáo públicê, os licitântês sêrão informados, em tempo real, do vâlor
do mênor lance r€gistrâdo, vêdeda a identiÍicaÉo do licltante
7.18. No cáso de dssconexão com o Pregoêiro, no decoÍrêÍ da etap€ competitiva do Pregão, o sistêma

eletrônico podeÉ p€rmanêcer ecessível aos licitantês para a recepÉo dos lences

7.'19. QuaÁdo a desconexáo do sistema êletrônico para o pregoeiío persistir por tempo superior a dez

manúos, â sêssâo públicâ será suspênsá e reiniciada somênte após dêcorridas vinte e quatro hoaas da

comunicação do faio pelo Pregoêiro aos participântes, no sítio êletrônico lJtilizádo para divulgaÉo
7.20. O CritéÍio dê julgamento âdotado s€Íá o mênor preço, confoÍme definido nesle Edital e s€us

ênexos_
7.21. Caso o licitantê náo apíesênte lancês, concôíerá com o vâl(r dô sua pÍopostê

7.22. Éín .olaçÁo a alens náo exclúsivos pâra pârtiopaçáo de microemPr€sas e €mpresas d6 pequeno

portê, uma ve, enceÍÍada a 6tapa de lancês, será êfetivadá a verifrcaÉo automáticâ, junto à Receita

Êeder€l, do porte da entidade êmpresarial. O sistema identificará sm coluna própÍia as micro€mpresas

ê empresás de pequêno porte particjpantes, procêdendo à comparaÉo com os valores da primêirâ

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como dás demais classficâdas, parâ o fm de

aplicâÊse o disposto nos arts zl4 e rts da LC n' '123, dê 20m, regulamentada pelo DêcÍeto no 8 538, de

2015.
7.23. Nessas condiçóes, â§ propostas de micÍoempÍesas e emprcsas de pêquêno podê que so

ên@ntraíem na faixe d€ atá 5% (crnco por cento) aoma de rnelhoÍ proposta §êrão conaidêíedas

êmpatadas com a primeira @locâda.
7.24. A melhor classifcadâ nos teÍmos do ilem anterior têrá o dircito de €ncaminhar uma última ofertâ

para desêmpalê, obrigatoÍiamênte êm valor infêrioa ao da primêira colocada, no píazo de 5 (cinco)

minúos conlrolados pêlo sistema, contados aÉs a comunielÉo aúomálicâ para tânlo

7.25. Caso a micÍoempíesâ ou a emprêsal de poqueno porte melhoí clâssificada dêsistâ ou náo se

manifeste no prazo esiabelecrdo. serão convocâdas as demais licitantes microêmprêsa e empresa de

pequeno poítê que se encontísm naquelê intervalo de 5% (cinco por cento)' na ordem dê classiíic-aÉo,

para o exârcício do mesmo dirêito, no prazo êstabelecido m subitem ânterior
7.26. No cáso de equivalência dos valores apresentados pelas micÍoempresas e êmpresas de p€queno

portêquesêencorÍremnosintefuâtosêstâbelecic,osnossubitensánleíores,serárealizadosorteio
entre eias para que se ídentifique aquelâ qúe primeiÍo podeÍá âpíesentar mêlhoí ofêrta

7.27 . Quarldo hàver propostás beáeficiadas com as margens de píeferência em rêlação ao píoduto

estranqeiro, o cÍitério àe desâmpate será aplicado €xclusivamêntê enlrê as propostes que fizêíem jus

às margêns de preÍeíência, coríorme regulamenlo
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7.28. Hav€ndo evêntuâ, êmpâtê êntre propostas ou lanc€s, o criiério de desêmpate sêrá aquêlê
previslo no arl. 3", § 2", da Lei n" 8.666, de 1993, assegurando-sê a prêferência, sucessivamento, aos
bens produzidos:

7 28.1. no pais;
7.28 2. por empresas brasilêiras;
7.28.3. por empresás que invistâm em pêsquisâ e no clesênvolvimênto de tecnologia no País,
7.28.4. poÍ êmpaêsas quê comprovêm drmprimento de res6Nâ de cârgos pÍevista êm lêi para

pessoa com de'flciência ou paÍa reabilitado da Pr€vidência Social e que âtêndâm às
regras d€ âcessibilidâdê prEvistas ná bgishção.

7.29 Persistando o êmpât€, a proposle vencedtre será sôÍtêadá pêlo §steÍhe olêtrônico denlre as
propostas empatadâs.

7.30- Encênada â êtapa de envio dê lancês dâ sêssâo públice, o píegoeiío deverá encaminhêr, pêlo
sistema eletrônico, contaapropoíâ âo licilánte que tênha apres€ntado o melhor preço, parâ que
s€ja obtide mêlhor pÍopo6ta, v€dede e nêgociaçáo €m condaçô€s difer€ntês das prêviôtâô nêêtê
Edilâl

7.30.1. A negociaçáo setà rcalizada por meio do sislemâ, podendo ser acompanhada pêlos
dêmâis licitantes.

7.30.2. O pregoeiro soliotará ao licilante melhor classifcâdo que, no prazo de 2 (duas) hoÍas,
envie a proposta adequada ao último lancê oíertado âpós â nêgociaçâo realizada,
acompanhada, sê for o caso, dos documentos @mplemenlares, quando nêcessários à
confiímaÉo daqu€lss exigidos neste Edital e já apres€ntados

7.31. Após a nesociação do prêço, o Pregoeiro iniciará â fasê de âceilaÉo ê iulgamenlo da propostâ

8. OA ACEITABILIDADÉ DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. EncêrÍadâ a etapa dê nêgociaÉo, o prego€iro exáminaíá a proposta classifcada em primeiro lugâr
quanto à adequaçáo âo objêto ê à compatibilidâde do preço êm relaÉo âo máximo estipulãdo parê

contrataÉo nestê Edital ê em sâJs anexos, observado o dispoío no parágÍâfo único do art. 70 ê no §
9o do art. 26 do DecÍeto n" 10.O24DO19
8.2. O licitânte quaiifcádo como produtor rurâl pêssoa fisicâ dêverá incluar, na sua proposta, os
pêrcenluais das contribuiçõês prêvistas no art. 176 da lnslrução Normativa RFB n. 971, de 2009, êm
razáo do disposto no art. 184, inoso V, sob pena de desclassificação
8.3. Sêrá desdassifcáda a proposta ou o lan@ ven@doÍ, epíesênlar praço firÉl supeaor âo preço

máximo fixado (Acordão no 1455/2018 -ÍCU - Plenário), ou quê aprêsentar p€ço mánifêstamênto
inêxoquível.

8.3.1. ConsideÍa-sê inêxequivel e propostâ que apresenie preços global ou uniláíios
simbólicos, iíÍisóíios ou de valor zero, incompatívêis com os preços dos insumos e
sâládos dê nr€rcâdo, acÍêssidos dos resp€clivos €ncârgo6, ainda qu€ o âto c-nvocâtório
da licitação nâo tênha estabelecido limites mínimos, exceto quando se refêrirem a
mâtêriais e inslalaÉes de propriedadê do póprio licitante, paÍa os quÊis ele renuncie a
paÍcêla ou à totalidade da remuneraÉo.

8.4. Na hipótese dê necessidadê de suspênsão dá sêssão públicê para a rêalizâÉo dê diligênciâs,
com vistas ao saneamênto das propostâs, a sêssão públicá somente poderá sêí íeiniciadâ
medianle aviso prévio no sisiêmâ com, no mínimo, virie ê quatro horas de antêcedência, ê a
oconência será registrada em ala;

8.5. O Pregoêim podeíá convocar o licilante paÍa ênviaÍ do(rlÍÍlento digital complem€ntar, por mêio de
funcioflalidáde disponívêl no sislêma, no prazo de 24 (vintê 6 quatro) horas ou outro fixado nâ
sessáo, sob pênâ dê não ac6ataÉo da proposie.

8.5.1. O píazo estabêlêci(b podeaá seí pronogado p€lo Pregpei.o poÍ solic ação êscÍitâ ê
justificada do licitante, formulada antes de fiíÚo o prazo, e formalmenle aceitâ pêlo

Pregoêiro.
8.5.2. Dêrúrê os documênlos passiveis de solicitaÉo p€]o Pregoeiro, destacam-se os qu6

conlenham as caractêristicás do material ofertado, tais como marca, modêlo, tipo,
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fabricãntê o píocedência, além de oulías informaçóes pertinentes, ê exemplo dê
cátálogos, folhetos ou propostas, êncâminhados por meio elêtrônico, ou, se for o cáso,
poÍ olrtro mêio e prazo indicádos pelo Prêgoairo, sem pÍêiuízo do seu ultedor envio pêlo
sistema êl€trônico, sob pena de não acêitaÉo dâ píoposta

86. O licitahte que náo apíesF-ntat o d@unÊnto @mprobat&b, ou cuio Núuto não atendet aos
Êgulamentos técnicos rÉ.únentes e normas técnbas bíasileiras aplicáveis, não podeé usufíuir da
aplicaçáo da fiargefi de preferêhcia, sem píejuízo das penalkiades cabiveis.

8.6.1. rvessa hipóte§P-, bem coro efi caso de inabillação do licítante, as propoías serão

8.7. Sê a proposta ou lancê vêncedor for desdassificádo, o Prego€iro êxaminará a pÍoposta ou lancê
subsequonte, e, assim sucêssívamentê, na oídem de classificaÉo.
8.8. Havêndo necêssidâdê, o Pregoêiro suspenderá a sessão, irÚoímando no "chat à nôvâ d€ta e
horário pâra â sua continuidade
8.9. O Progoêiro pod€íá €ncaminhar, poí mêio dic sisi€ma el€trônico, contíepíopo6tâ ao licitânt€ quo
aprosonlou o lânce mais vant4oso, com o fim de n€gociar â obtênçáo de molhor paêço, vedada a
negociação êm condiçôês diversas dâs prêúdâs nêstê Editel.

8.9.1. Tambám nâs hiÉtesês em quê o Pregoêaro nâo acêitâÍ a proposta e passar à

subsequênte, podeÍá nêgocrar com o licitante Pârâ que sêiâ obtido preço mêlhor.
8.9.2.A negociaÉo seíá íealizada poÍ meio do sistema, podêndo ser acompânhâda polos

demais licitantos.
8.10. Nos itens náo exclusivos pâÍa â participâÉo dê midoempresâs e empresâs de pequêno porle,

semprê quê â proposla náo for aceita, e aríes de o Prêgcêiro passar à subsoquente, havará nova
v€rificâçáo, pelo sistema, da eventual ocorrência do empete Íicto, prêvisto nos artigos 44 ê 45 da LC no

123, dê 2006, sêguindo-se a disdplinâ antes estabelêcidâ, s€ Íor o c€so
8.Í1. Encerrâda a análise quanto à aceitação da proposta, o prêgoeiro veÍificará a habilitâÉo do

licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABtLrraçÃo

9.'1 Como condiçào prévia ao êxêm€ da documêntâÉo d€ habilitâÉo do licitante dêtentor da
propostâ classificada em primêiro luga, o Pregoearo verificárá o evontual dêsoJmpaimento das
condiÉes de pârticipaçáo, êspêcialmer{e quanto à existência de sanÉo que imp€ça a
participação no ceÍtame ou a futuíê conkataÉo, mediante a @nsulta aos seguintês câdastrosl

9.1.1. StCAFi
9.1.2. Consulta Consolidada de Pêssoa Juridic€ do Tribunal dê Contas da União

(httos //certrdoes-apÍ aoos tcu aov bí)
9.'1.3. À clnsulta aos cadastros será realizada êm nome da empÍesa licjtante e também de seu

sócio máioritáno, por força do artigo 12 dã Lei n" 8.429, dê 1992, que prêvê, dentre as sanÉes
impostas ao responsává pela pÍáticâ dê âto de improbidado administrâtiva, a proibiÉo dê

contratar com o I'odeÍ Público, inclusivê por irnermédio de pessoâ juÍidicâ dâ qual seja sócio

majoritârio.
9.1.3.1 Caso consle ne Consullâ de Situaçâo do Fomêcedor a êxistência dê

Oconências lmpeditavas lndiíêtas, o gêstoÍ diligsnciará pâía verificar se houve
Íraudê poí pari6 dâs empresas âpoí{adas no Rêlatório dê Oconêndas
lmPediüvâs lndirêtas-

9.1.3 2. A tentatava dê buÍla será verificada por meio dos v[nculos societários, linhas dê

fomecimento similaíes, dêntr€ oúros
9.1.3.3. O licitante sêíá convocâdo parâ mêniíestaçáo pÍêviêmente à 3uê

desclassificâÉo
9.1.4. Constaiâda a exislênciã de sanÉo, o Píegoeiro r€plIará o licitíÍe inabilitado, por falta

de condiÉo dê Partiopaçáo.

Procêsso ng

Rublicai

Minrt" do Edii"r P Elei'nÉotf --JZOD CPUPMAAP/MA

Páganâ 8/30



R u blica i

Av. João Xxlll, S/N ' Cêntro
CNPJ: 01-612.832/0001-21

9.'1.5. No caso de inabilitação, haverá nova vêrificâçáo, pelo sistema, da eveniuel ocoíêncie do
empate fido, previsio nosarls.44 ê 45 da Lei Complêmentar no '123, dê 2006, s6guindo-se a
disoplina antes eslabelecida Para acêitação da PropoSa subs€quênte.

9.2- Somente havêÉ a necêssidadê dê comprovação do preenchimento de íêquisitos medianls
apresentâÉo dos documefltos originais nãodigitais quando houver dúvida em relaÉo à

integridade do documento digital
9.5. Não serâo aceitos documênlos de habilitiaÉo com indicaÉo dê CNPJ/CPF diíercntes, salvo

aqueles lsqalmente Permitidos
9.6. Seo licita;ie for e útriz, todos os documêntos devêráo estaÍ em nome de mâtriz, â sê o licitentê

for a filial, todos os documêntos dêveíáo eslâr em nomê da filiel, exceto âquelês documentos

que, pela própíia natuÍeza, comprovadamêntê, forem emitidos somenlê em nome da matriz
'9.6.1. 

Seráo ac€itos regist os dê CNPJ dê licitante matriz e ílliâl com dÚerênças de números dê

documonlos peíinenles ao CND e ao CRF/FGTS, quando for compíovada a

cênkalização do r€côlhim€nto de§6as contíibuiçóês.
9.7. Ressalvado o disóosto no item 5.3, os licitantes digverão encáminhaÍ, nos termos deste Edital' a

documentaçáo relacionad€ nos itens a sêguir, parâ fns d€ habilitaçáo:

9.8 Habilitação juÍídicâ:

9.8.'1. No cãso de êmprêsário individual: inscÍiçáo no RêgistÍo Público dê Emprêsas Mêrcantis'

a cârgo da Junta Comercial da respeclivâ sêde; 
,

S.s.2:Em se tratando dê macro€mpreêndêdor indiviúlal - MEI: Cêdmcado da Condiçáo dê

ü;;;t;il;;, ;diúdud - côMEl, cuja acêitaÉo ficará condiciorÉda à vêÍiÍcâção da

autêírticiahde no síÜo www portaldoempreendedoÍ gov'br:

9.8.3. No câso de sociêdade empresáira ou emPrãsa rndtvrdual de rePonsabllidade limiiada -

EIRELI:atoconstitutivo,eslâtL]loou@ntIatosocialemvioor,devidamenteíêgistredonsJUntê
õáaurcl"t oa respe<tiva sede, acompanhado de doormento comprobêtório de seus

adminiskadorês;
ã.d.4..;çát;" Regastro Público de Empresas Me{centis onde o?1-"- 3m aveÍbâçáo no

nàgi§ro ánáà t.. 
""dã 

a melÍiz. no caso de ser o participante sucursal' Íiliâlou âgência;

s.àls. Ho caso de sociedade simples lnscÍtÉo do ato constlhrtvo no. Registro civil das

Éeisoas "rurioicas do locál de suâ sede, acompanhadâ d€ prová da hdrcaçáo dos sêr]s

admini§tladores;
ô8.0. No 

"""o 
de cooperatival âta de fundaÉo e eslatuto soclal em vigor' com a âla da

"""ãrur"ià 
qr" o 

"p.uou, 
devidamenle arquúadc na Junta Comeroal ou inscÍito no RegistÍo

óiviioas pes'soas .turiaicás da r€specliva sêde, bêm como o regisko de que trata o art. 107 dá

Lêi nô 5.764, de 197í,
õ a.l . No àso de agticuftor lamiliat: Declaíaçáo de Apttdéo ao tuonaf - DAP.ou DAP-P válida

;,; ";i.: 
.rt.; ,É"rnenas aeaniaos ptá socretáne^ Espeâal de- agnculturâ Femitiar e do

-ú"er|viirii"nto 
egra,io, nos temos & ad 4", §? do Decrêto n 7 775' de 2012

ótiÁ i'tô'*s-a"-prattu rurat: iailriçuta 'ó caoa«'o Especi/tcÚ do. 
'Ivss 

- cEt' que

;;D;:*;ã;";";ça como ptúutoí turct pessoa 
'§ica' 

/'os teí'os da lnstruçÁo Noímatíva

RFB n. 97 1, de 20@ (ans't7 a 19 e 1 65)'

9.8.9. No cáso de empresa ou socjedade estrangêtra em funoonamênto no Pais: deqeto de

autorizaÉoi
óri.iô.õi ào"r."r,to. admâ deveÍáo estaÍ acompanhados de todâs as alteraçôes ou dâ

consolidaçáo respectavá;

9.9. RêgulaÍidads ftcd ê trabalhiata:

9.9.1. píova dê inscÍiçáo no Cádastm Nacional do Pessoas Jurídicás ou no Cadasho dê

Possoâs Físi6as, coiÍoÍÍne o caso;
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9.92. prova cle regulaíidaclê íiscâl peíantê â Fazênda Nêcional, mêdiante aprêsentaÉo de
certidáo êxpedida conjlrnlamênte pela SecÍetaria da Receita Fêderal do Brasil (RFB) e pêla
Procurâdoria4eral da Fazêndâ Nâcional (PGFN), refeÍenle a todos os créditos tributários
fêderais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas adminislÍedos, inclusive aquêles relâtivos à
Seguridãdê Social, nos termos da PoÍtaria Conjunla Â" 1 751, da O2nOD014, do Sôcrêtário da
Roceita Federal do Brasal ê da Procuradora-Gêral da Fazênda Nacional.
9.9.3. píova de regulandade com o Fundo de Garantia do Têmpo de Sêrviço (FGTS);
9 9.4. prova de inexistênda de débitos inadimplidos perante a iustiçâ do trabalho, mediante a
apresentaÉo de certid:lo nêgEliva ou po§tiva com efeito de negativa, nos têÍmos do Título Vll-
A da Consôlidâçáo das Lêis do Írâbalho, aprcvadâ pelo DecÍêto-Lei no 5.452, de 10 de maio ê
1943.
9.9.5. prova dê inscriçáo no câdastro dê coúabuintes estadual, rêlâtivo ao domicílio ou sede do
licitante, portin€nte ao sêu ramo dê atividade e compâtível com o ofrjelo contratuali
9.9.6. prova dê r€gularidâdê com â Fezênda Estâduâl do domicílio ou sedê do licitante, rolâtivâ
à alividade em cujo exêÍcício contratrâ ou concôfte;
9.9.7. caso o licjtante seja considêÍado isento dos líibdos estaduais relacionados ao obieto
licitatório, dêveÍá comprovâr tal condiçáo mêdiante dedaíaçÀo da Fazenda Esladual do ssu
domicílio ou sede, ou oulÍa €quivalente, na forma da lei;
9 9.8. caso o licitar{e dêtêntoí clo mênor prêço seja qualiÍicado como microêmpresa ou
empresa de pequeno porte dêv€rá apÍeseíÍar toda â doqrmenteção exigida para efeito de
comprovaÉo de regularidâdê Ílscal, mesmo que esta apresêntê algumá restriçáo, sob pena dê
inabilitaÉo.

9. 10. Qualifi cação Econômico.FinancêiÉ.

9.10.1 . cerlidáo negativa de falência expêdida pêlo distribuidor da sedê dâ pêssoâjurÍdica;
9.10.2 balanço patrimonisl€ dêmonstra@ês contábêis do último êxêÍcício socjal, já êxigiveis ê
apÍesentados na forma de lêi, quê comprovem a boâ situâÉo Ínencêira da empÍesá, vedade e

sua subsütuiÉo por balancêlês ou balanços provisórios, podêndo sêí atualizados por indices
oficiaas quando en@íÍádo há mais de 3 (três) meses da dalâ dê apresêntaç& da proposta;

9.10.2.'1. No câso de fonÉcimênto de bens para píonta entrêgâ, náo será exigido da
licitarÍê qualifc€da como micJoempresâ ou empresa de pequ6no porte, a apresentaÉo
dê balanÇo patdmoniel do último êxercício financeÍo (Art. 3' do Dêcrêto n' 1538, de
2O15):
9-10-2-2- no cáso de empresa constituída no êxêrcicio social vigent€, admite_se â
apresêntaÉo de balanço pammonial e demonstÍaçõês contábêis refeÍentês ao periodo
de êxistênoa da soci€dêdê.
9.10.2.3.é admissiv€l o balanço intêíÍn€diáíio, 6€ dêcoÍrêr dê l€i ou contrato
social/eíatulo sooal
9.'10.2.4. Caso o licjtantê sêja coopêratava, tais documentos devê6o ser acompanhados
dâ última auditoía contábil-{inanceíra, conforme dispõe o artigo 1í2 dâ Lêi n" 5.7&, de
'1971, ou de ume d6clar6çào, sob as p€nas da lei, de quê tal âuditoria náo foi exigidá
pelo órgão íiscalizador,

9. 1 0.3. A comprovaÉo da situação flnancêiÍa da empresa seÍá conslatada mêdiante obtenÉo
dê índicês de Laquadez GeÍal (LG), Solvência Gêral (SG) e Liquidêz CorÍentê (LC), supêrioíê§ a

1 ( um) resultântes da adicrção dás fo.mulas:
AtNo Crrculanlê + Realiável a Lon€p Prazo

LG = P"""ro cn*l.nl" * P"ttúo Não crrculântê

Ativo Totel
SG= Pâssivô CiÍdjânte + Passivo Náo Circulante

Ativo Circxlaírtê
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Passivo Circulante
9.10.4. As empresas que apres€ntarem resultado inferior ou iguâl a í(um) em qualquer dos
índicês dê Liquidez Geral (LG), Solvênoa Geral (SG) e Liquidez Conente (LC), deveráo
comprovar, considêrados os riscos pârá â Administrâçáo-

9. 1 '1 . Qualifcação Tácnic.

9.11.1. Comprovação de aptidáo para o fornêcimenlo dê bêns êm carectêrísticês, quãntidadês
e prazos compatíveis com o objeto desla licítaÉo, ou com o item pertinente, por meio da
âpresêntaÉo de atestados fomêcidos por pessoas iuíídicãs do direío público ou privado.

9.12 O licjtánte ênquadrado como miqoempreêndêdor indiviúlal quê píetenda aúerií os benefícios do
tratamento diferênciado pr€üstos ná Lei Complementar n 123, de 20m, êslará dispênsado (a)

da pÍova dê inscÍição nos câc,aíros de contÍibuintês estaduâl e municipal e (b) da aPresentaÉo
do balanço patrimonial e das demonsfaçôes contábeas do último exercicio

9.13. A existência dê rêstÍição Íêlativâmente à regulandade 6scal e trâbãlhisla Mo impêd€ que a
licitantê quálificádâ como macroempresa ou êmpresâ dê pêquêrlo porte seia declarâda
vencedora, uma vêz que âtenda a lodas as dêmais exigâncias do edital.

9.13.1. A dêclaraÉo do vencêdor aconlecerá no momento imediatâmênto posterioí à fasê de
habilitaÉo.

9.14. Caso a propoêtâ meis ventajosa s€je of€rtada por licitgíltê quelific€de coíno microêmpíese ou
empÍesa de pequêno portê, ê uma vez constatada a existàÉiá dê âlguma restriçáo no que tangê à
rêgularidadê fiscâl ê trâbâlhista, â mesma será convocada para, no prâzo dê 5 (cjnco) dias úteis, após
a declaraçáo do vencêdor, @mprovêr a regularizaÉo O prazo poderá ser proírogado por igual
p€ríodo, a cÍitério da edministreçáo pública, quando roqueÍida pêlo licitante, mdiânte âpresenlaÉo dê

iustmcatva.
9.15.A nâo{êgularização Íiscal ê tíabalhista no prazo pÍeviío no subitom anletiot acâtídaÉ a
inabilataÉo do licitante, sem prêiuízo das sançóês pÍevistas neste Editá|, sêndo Íacultada a

convoc€ção dos lioitantês remanes.êr{ês, na ordom de classifcaçáo. Se, na oídêm de classiÍcáçáo,
seguir-se outra micJoêmpresâ, empresa dê pêquêno poítê ou soclêdadê coopêrativa com algumâ
rêstÍiÉo na documontaçáo íjscal e trabalhista, sêrá @ncêdido o mesmo üazo pata rêgulaítzaçáo.
9.16. Havendo necôssidad€ de analisar minuciosamênlê os documenlos êxagidos, o Prêgoêiro
suspendeé a sessáo, informando no 'chaf a nova data o horário paaa a continuidade da mêsma.
9.,l7. SêÍá inabilatado o licjtanle que náo comprovar sua habilitaÉo, seiã por ôào âpresentaa quaisqueÍ
dos documentos êxigidos, ou eprêsêniá-los em dêsacordo com o eslâbelecido n€ste Edital.
9.18. Nos itens náo êxclusivos â microempresas e empÍesas de pequêno porte, em havêndo
inabilitaÉo, haveÍá nova verificáção, pelo sistema, da êvêntual ocoÍÍàlcaa do êmpale íicto, previsto nos
artigos ,14 e.í5 da LC no 123, de 2006, seguindo-s€ a discidina arúês eslabêlecida para acêitaÉo da
proposta subsêquêntê.
9.19. Constâtado o atendimento às exigências de habilitaÉo fixadas no Edital, o licitante será
declarâdo vêncedor.

í0. DO ENCAÍiIINHAiIENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

'10.1. A píoposta fnal ó licitantê dedârado vêncedor d€vêrá ser encâminhâda no píazo dê 2 (duas)
horas pâra o e-fiail co altoaleorep@qmarl com ou sede da Comissáo Psrmanente dê Licltâçáo
localizadâ na Rua Prêsidênte Málici, s,/n, Centro, Alto AIegre do Pindará - MÀ a contar clâ solicjtaÉo
do Pregoero no srstêma êlelrônico e dêvêrá:

10.'1.1. Sêr r€digida em lírEua portuguesa, datilografada ou digitâda, sêm emondas, íasuías,
entrêlinhas ou rêssalvás, devendo a última folha ser assinada ê es d€msis rubricadas Pelo
licitântê ou s€u íêpresênlent6 legel.
10.1.2. ContêÍ os dâdos pelo Íesponsávelpêla âssináura do contíáo assim como a indicâçáo
do ban@, númêro cle contâ e agência do liolanle vêncedor, pâra fins dê pagêmênto.

Minúa do Edital -. Pregâo Erêüôli@ tf _Qtz - oPUPMA^PÂI'A

Páina 1íBO



Folhas n'

Rublicâi
PREFEITURÁ MUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ . MA

Av. Joào Xxlll, SlI{ - C,êntro
CNPJ: 0'!.612.632.10(x)1-21

10.2. A píoposta Ínal devoíá sêr documêntâda nos autos ê será lêvada em cÉnsiclêraÉo no dêcorrer
da execução do contrâto ê aplicâçáo de êvenhral sánçáo à ContÍatãda. sê for o cáso.

1ó.2.1. Todas as êspêcificaçóes do objêto contidas Íra proposlâ, tais como maícâ, modelo, tipo,

fabricántê ê procedêncja, vinculam a ContÍatada.
10.3. Os preços devêráo seÍ expíessos em moêdê conent€ nacional, o valoÍ unitáíio êm algarismos ê o

valor global êm algadsmos ê por êxenso (art 50 da Lei n" 8 666/93).- 
10.3.1. Ocôíreíldo divergênea eritê os Éeços unitários e o pÍêço global, pGvalec€rão os

primeiros, no caso de divêÍgência 6ntre os valores numéri@s e os valores expressos por

extenso. pÍêvaleceíão estes últimos
10.4. A ofêrtá dêveé ser fime ê precisa, limitada, rigorosamênte, âo objeto deste Edital, sem conteí

alternativas dê preço ou de qualquor outÍa condição que inú.za o julgamento a mais do um resultado'

sob pêna de desdassÍficáÉo.
10.5. A pÍoposta deverá óbêdecêr aos têrmos destê Edital e sêus Anêxos, nâo sêndo mnsiderada

equêla que náo corrêsponda às êsp€ciÍicaçõês eli contidâs ou quê êstab€l€çe vínculo à propo§ta clê

outro licitanto.

íí. DOS RECURSOS

11.1.Declaradoovên@doÍ6clgconidâafasederegularizaçáoíiscâlêtrabalhistadaliotânte
qualiÍc€da como micÍoempresa ou empresâ de pequeno portê, sê for o cãso. sêrá concêdido o prêzo'

pera que quãlqueí licitenie mânifeste e intonÉo de re§orr€Í, de Íormâ motivada, isto é' indicândo

i:ontra quatlisl deOsaolõss) píotende recorer e por quais motivos em câmpo próp'io do sistêma'

I t.Z. gàveÀOô quem se mãníeste, cab6rá ao PregoêiÍo vetificár a têmpestividâdê e a êxístência de

motivaÉo da intenÉo de recoÍêr, para clêcidir se admite ou náo o- recurso, fundamonladãmente
'1'1.2.1. Nesse momento o iregoeiro nâo adentrará no mérito íêcursal, mas ap€nas verilicará

âs condaçôes de admissibilidade do rêdrrso
11-2.2. ÃÍalla dé manrtê$âÉo motivada do licitante quanto à inlenÉo de recoÍreí impoítará a

decádência dess€ direito
11.2.3. LJma vêz admitido o íêdÍso, o re@rÍentê te'á, â paítir de entáo' o píazo de três dias

pa.ã àpies.ntar a....óês, Pelo srstema slêtÍónlco, íicândo-os demais licitarites' dêsdê logo'

intimados para, querêndo apíêserÍarem contÍaíÍazõ€s lamtÉm pêlo sistema êletrônico em

oúíos três dias, que mmeçaráo a @ntaÍ do làÍhho do píazo do rêcoíeÍ{e' sendo_lhes

assoguradá vista imêdiata dos êlem6ntos indispenúveis à dêfêsê dê seus 
'ntêrcssês'

^ 11.3. O ac.lhimento do rêcurso invalida tão somente os âlos insuscetívêis de apÍovêitêmento.

í2. DA REABERTURÂ OA SESSÂO PÚBLrcA

12.1. A sessáo pÚblica Podeíá sêr íêaberta:
12.'1. t Nás hipóteses de provimenlo de recurso que leve à ãnulaÉo.de atos anteriores à

iüú."çao a"'""""ao pÚblica precêdente ou em que se,a anulada a ptópria sessão

pouiÉl 
";tu"Éo ", 

que serão repehdos os alos anulados e os que d€le depêndam

12.1-2. Ouando houver erro na âceitaÉo do preço melhor classificado ou quando o

licitántê dêclarado vencedoí náo âssinai o conlralo;não rêtirar o ihstrumento equivalênt€

ou náo comprover a rsgularizaÉo ílscal ê trêbâlhista, nos têrmos do ár1 43' §1'da LC n"

't ZSIZOO6. essas nipOieses, sàrão adotados os procêdrmenlos lmediatamentê Postêrioros

ao encsrramento da etapa de lancês'

1'l.4.Os autos do procêsso p€rmânecerâo com vista franqueada âos inteÍessados' no endereço

constentê n€sts Editel.



*

(§)

PREFEIÍURA MUNICIPAL DI ALTO ATEGRE DO PINDARÉ .
Av. João Xxlll, SrN - câÍtro
CNPJ: 01.6í2.6321(x)O'!-21

12.2. Íodos os licitantes rêmanêscontês deveíáo sêr convocados para acomPânhâí a 8o55ão
rêab€rtâ-

12.2.1. A convocáção sê dará Por mêio do sistêma êletrônico ('chat'), e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com â fâse do procêdimento licitatório
12.2.2. A convocaçáo feita por e-mâil ou fac-símile dar-seé de âcordo com os dados
contidos no SICAF, sêndo Íêsponsabilidêdê do licitântê manter seus dados cadastrais
âtualizados.

13. DA AOJUDICAçÃO E HO OLOGAçÃO

13.1. O ob'jêto da licitação sêÍá adjudicádo ao licitlltê declarado vêncedor, por ato do Pr6goêiro, câso

não haja iíerposiçâo d'e rêqrrso, o{J pêla autoridadê compêtefltê' aÉs a r€ulaí decisão dos Íecursos

apÍeseniados.

13.2.AÉ§ãfaserecursál,constatádaarogulaíidadêdosatospraticâdo§,âaúoíidadocompêtênts
homologará o procedirnento licitatóÍio

14, OA GARANÍIA DE EXECUçÀO

14.1. Não haveÉ sxigência dô gaantia de execrrçáo paÍa a pÍ6ente coítÍataÉo'

,I5. DO TÉRI'O DE CONTRATO OU INSTRU ENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologâÉo da licitaÉo, em sendo realizada a contrataçáo, será firmado Termo do

Conkâto ou emitido instrumento equivalentê.
iãá. ô 

"ajrol-tarlo 
terá o prazà de 3 (três) diâs útêis' conlados a pârtir da data dê sua

convocacáó. oara âsslnar o Íermo de ConÚato ou aceitar instrumênto equivelente coríormê o

"ã"à 
01"1ã àáÉ.p"^no/carta contrâto/AutorizaÉo), sob pena de dêcâir do dirêito à contratação,

sêm oreiuizo das sancôes previslas neste Editêl-- ' is.ã.r. nft"aátrvâmenlê à convocâção para compaÍêcer peranle o órgáo ou ent'dadê para

a assinatura do Têrmo de Contrato ou acêite do inslrumênto equivalente a

ÀaÁinistraçao pode.á êncáminhá-lo paÍa assinatuÍa ou ace-its da Adjudicátária'

mediantê correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio elêtrônico'
pari qr. seja aisinaao ou aceito no prazo de 3 (tÍês) dias a conter da dala dê seu

rêcêbimento.
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser pÍoÍogado' por igual período' por

solic;kÉo justÚicâda do adjudicatàÍio e aceita pêla AdministraÉo

15'3oAcêitêdaNotadeEmPenhooudoinstn.]mentoequivalentê,emitidaàêmpresâ
âdiudrcada tmDltcâ no íeconhocimênto de que:-- -iã 

à i- i"r""aá Nota êstá subsiituinào o contrato, aplicando-sê à rêlaÉo dê negócios ali

estabêlecida as disposiçôes dá Lei n" 8'666, de 1993;

'15.3.2. a côntraf,ada se vincula à suâ pÍoposta e às píêvrsóes corÍidas no edital I sqls anexos;

'15.4. a cortastda recúlhece que as hiÉtêses d€ resclsáo sáo aqlÉlas pÍeüstas nos artigos 77 e 78'- 
da iei n" 8.666/g3 e reconhê@ os dirêitos da Adminislraçáo píevistos nos â'ligos 79 ê 80 da

mêsma Lei.

í5.5. O contrato Íesultânte do procêsso licitatóío teÍá vigêíick a partir da detâ de assinaluÍâ do
'- - 

õnit"ro qr" i.r"ta têr vi(Énqa de até 3'1 de dezemb;o de 2o2o' proíogável confoíme prêvisão

no in6trum€nto clntíáual ou no Proiêto Bás'co'

Processo n"'
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Processo
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'16.

15.5.1. Prêviamênte à contíataÉo â Administreçéo Íealizará consulta ao SICAF para identiÍcar
possível suspensão temporáriê de partropaçáo em liotaÉo, no ámbito do órgâo oLr
entidade, píoibiÉo de coíÍratar com o Poder Público, bêÍn cômo @orréncjas impeditjvas
indireias, obsêNãdo o disposlo no aít. 29, da lnstrução Noamâtivâ no 3, de 26 do abril de
20'18, ê nos lormos do aít. 60, lll, da Loi no 10.522, dê 19 dê julho de 2002, consultâ
píévia ao CADIN.

'15-6. Nos câsos em que houveí necêssidade de âssinatura do instrum€filo de contrato, e o
fomêcêdor náo êstivêÍ inscÍito no SICAF, este deverá proceder ao sêu cádastramento, sem
ônus, ântês de contíataÉo.

156'1. Na hiÉtese dê irÍ€guleridade do regiíro no SICAF, o conirâtado deverá tq\rlatizat a
sua situâção peÍante o cadastro no pEtzo de âté 05 (onco) dias úeis, sob pena de
âplicaçáo daê pênelidâd€s pr€viGtâê no êdital€ en€xos.

DOS PRÁZOS E COND|çÕES OE EXECUÇÃO DO OBJETO CO,{TRÂTADO

16.1. O contralo resultantê do processo licitatório têrá vigênciâ â partir da dâta dê âssinaturâ do
conkato que deverá por 60 (sessentâ) dras
16.2. O prâzo de exêcução se dârá em única êtapa
16.3. Toda píonogâção de píazo (bv€.á ser juslificada por escÍilo e prêviamerÍe autoÍizada pelê
Prêfeitura Municipal dê Alto Alegre do Pindaé, dêvêndo â soticitaçâo ser êncâminhada até 10 (dez)
dias anteíioíês ao vencimenlo do prazo de exêcuÉo estipulado.

REAJUSTATIIENTO EXI SENTIOO GERÂL

17.1. As rêgras acercá do reajustamonlo em senticto gêral do valor contratual sâo as estâb€lecidas no
Prqêto Básico, anexo a este Edital

17 .2. O píe?o cc{fialado é fixo e irÍeajustávê|.

17.3. Eveínuais alteraçôês @ntÍatuais íegà-sê.ão peta disciplina do art. 65 da Lea n. 8.666, de í993.

17.4. A CONTRATADA é obÍigada a aceitaí, nas mesmas condi@es conlrafuais, os acÍésqmos ou
supressõ€s quê so fizeÍem nêcêssáÍios, até o limitê dê 25% (vinte e cinôo por cênto) do valor inicial
atualizâdo do coíÍráo.

17.5. As supr€ssôês rôsultantes de acordo cel€bÉdo ertre as pãtes cofitrataí{6s poderão excêdêr o
limite de 25oó (vinte ê cinco por cento) do valor iniciâl atualizado do contrato

OAS OBRIGAçÔES OA CONTRATAI{ÍE E DA CONTRÁTADA

18.1. As obrigâçõ€s de Contratant€ € ctâ Coniratada sâo as êstâbelecides no proj€to Básico.

oas coNDtçÔÉs DE PAGATiENTO

1 9. L As rêgras acercâ do pagamenlo sâo âs estabêlecidas no Projelo Básco, anexo a êsle Edital.

17.

18.

t9.

Minutá do Edilal - Pregào EleiÍ'nico no _EOZ CPUPMAÀP/MA
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20. DAS SANÇÔES ADMtN|STRAT|VAS.

20. 1 . As sançô€s administrativas séo as estatlelecidas no projeto Básico.

2I. DA IIIPUGNAçÁO AO EDITAL E DO PEDIDO OE ESCLARÊCIMENTO

2'1.1. Até 02 (dois) dias úteis ântês da datâ dêsignadá para a abêrtura da sêssão pública, quâlquêr
pessoa podêrá impugnar ê§e Editâ|.
21.2. A impugnaÉo podêrá sor realízada por Íormâ êlêtÍônacá, pêlo ê-mail col altoêleoreo@amai com,
ou por petiçáo dirigida ou protocotadâ no endêrcço silLÉda na Rua pÍêsidente Médú, s/n.êntrq AG
Alegrê do Pindaíé - lrlA, náo têndo efeito suspênsivo.
21.3..Cêberá ao Pregoeiro, auxiliado pglos responsáveis pêtâ elaboÍagáo deíê Edital e seus anêxos,
decidií so-bre a impugnação no prêzo de até dois diês úeis contad;s dâ dala ctê recebimento da
rmpugnaçâo
21.4. Acalhidâ a impugnáçáo, sêrá defntda e publrcada nova clatâ para a ÍealEacão do cêrlame.
21 5. Os pêdidos de êscrêÍecimentos referentes â esre procssso ricitâtório deíerâo ser ênviados aoPrêgoêiro, até 02 (tdois) dias úeis anteíiores à data áêsignada para âberiura dâ sêssâo públicâ,
exclusivâÍnentê por mêio êletrônico via inlêínet, no ender€ço indicâdo no Edital.

31.6 O prego€iro rêsponderá sos pedidos d€ esclaracimentos no prazo de d-ois Oras uteis, contado daoerâ o€ íê@brmento do pêdido ê podêíá rêquisiter subsidios íormâis âos rosponsávsis p€la
elaboraçáo do êditâl ê dos anêxos.
2'1.7. As-impugnâçôês e pêdidos dê esdarecjmêôtos náo suspêndêm os prazos paevistos no certame.

2.1.71. A concessão de eÍeilo suspênsivo à impugnaçáo e meàiOa àiá:pcionaf e dêverá ser
, motivadâ pêlo píegoerro. nos aulos do procasso de licrtacáo.
2'1.8. As rêspoíâs aos p€didos de esctarecjmentoi serao atvuljaAài pefo srstema ê vancutaÉo osperliclpântês e ê admtntstraÉo
2l_ 9. As lmpugítáç6ês e pedrdos de EsclaÍecimenlo devem @ntêr necessariamenle â Razáo Social,Núnero do CNPJ ou CpF, EndêÍeço Comptêto e ttome Completo À Ci-i aãã$i""*r"nt" r"g"r.

22. DAS D|SPOS|çôES cERÂrS

22 í. Dê sêssáo púbhca do píêgão drvulgaÊse_á Ata no stslêma êletrônico.zt.z Nao havêndo gxpêdieolê ou o@rrendo quelquer Íeto supeíventente que impeça a realizaÉo docêrlâme nâ data marcãda, a sêssáo será aúomatrcamente t,ansf.rüã f.ra o pnmeiío daa útilsubsequênte, no mesmo horário ântenormênlê estabetêacb, 0..a. qr..nL r,"j" cornunúfÀem contrário, pêlo PÍegoêiro.
22.3.,Ícd,as asreforêncjas de tempo no Edilal, no aviso e durante ê sêssão pública obsêNarão ohoÍário do Brâsília - DF
22 4. No julgamento das propostas e da habililaçáo, o pregooiro poderá sanâr ênos ou falhâs quê

:*^:§:T -"--1!:t11ga 
das propoías, dos doo.rnÉntos à 

"u" 
,ãriià" juíídicá, mediante

:::?:,1"-!ry.r:1t"do, regrstrado em ata ê acessívet a todos, atribuindo_thes vatidade eeÍcâoa para tns de habilitaÉo e dêssilicâÇão
22.5. A homotogaçáo do resuladô deslâ ltotâÉo náo rmpticsrá dirêÍo á contrataçáo.
22 6. As normâ6 disciptinâdores da tiotaçáo ;êo *,rir* 

^*ú"c* .-ri'fãLr oa amptiaçà: dadispúa entre os inrêressados, desdê que náo -àp.r"rà. o int".á""ã 0" Adrini"t 
"çáo, 

o
^- _ 

princípio da jsoÍromia, â finali(hde ê a seguÍançá da a!ffáâçáo.
22.7. Os licjtantês assumem todos os.custos de pàparaçao e apresentaçáo dê suas proposlas ê aAdminislraçâo nào será, em nenhum cêso, êsponúver pJ 

";;-;"i"", údopendentêínênteda condução ou do resultado do procêsso llotatóno
22.8 Na conla.êm c,os prazos estâbetêodos nêste Edital e seus Anexos. excluir_se+ o dÉ clo inicioe incluir-s€-á o do vencimento so se tntoam e vêncêm os prazos em dtas de êxpedaênte naAdministrâçáo.

Folhas n9

Processo nX



*

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não Ímportará o áâstêmenlo do
licilanle, desde que seja possivel o apÍoveitamento do ato, observados os píincipios da isonomia
e do inteÍesse público.

22.10. Em caso dê divêrgência entre disposiçôes deste Editêl ê de sêus anêxos ou demais peças que
compõêm o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.í1. O Edital está disponibilizado, na íntegrâ, no êndêrêço eletrônico [t!ps!Z
www.portaldecompraspubl cês.com ba/, e também poderá sêr obtido no eôdêrêço
cpl.altoalegÍep@gmail.com, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas, mesmo
endêrêço e período no qual os aulos do procêsso âdministrativo permane@rão com vista
f Énquêâdâ aos inteíêssados.

22.12.lnleg,afi esle Édital, para tcüos os fins e efeitos, os seguintês anêxos:
22.12.1. ANEXO I - Termo de Reíeréncia
22.'12 2. ANÊXO ll - Modelo de DêclaÍeçá)
22.'12.3. ANEXO lll - Modêlo de Proposta Comercial
22.12.4. ANEXO lV- Minula do Contrato

W;1
PREFEITURA MUNIcIPAL DE ALTo ALEGRE Do PINDARÉ - MA

Av. João )«lll, S/N - Centro
CNPJ: 0í .61 2.8320001-21

Alto Alêgre do Pindâ.é {MA), _ de _ de 2022.

Flávio Oliveiía Viana
SecÍetário Municipal dê ÉducaÉo, Esporte e Lazer
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ANEXO I

ÍERI,IO DE REFÉRÊNCÁ

01 - OBJETO:

'1.1- AquisiÉo de livÍos didáticos com a Íinalidade de atender as nê@ssidades do Município de Alto Alegre
do PandaÍé/ldA.

02 - JUSTIFICATIVA:

/\ 21 O livro didátrc!, distribuído grâtuitemêntê nes êscolas úblicas brasileiras, é um matêriel utilizedo' ÍotineiÍamenle por profêssoíês € alunos, nomeadamenle nas séÍies iniciais da êscolarizaÉo, e instigado à
realizaçáo de pêsquisas de diversos campos disciplinarês, devido aos possíveis efeitos de seu uso nas
práticas docentes e para a formáção de alunos lêitores.

2.2- O uso dos livros didáticos nês escolas viabiliza aos professores a elaboraçáo dos procedimentos de
en§ino realizados junto a sêus alunos ê a organizagáo das atividádes discêntes e da experiência de
aprendizagêm, visando atingi. os objetivos êducâcionais êstabelêcidos

3.3 - De acoado com a BNCC - Base Nacional Comum CuÍrícular, a oíganizaÉo cuíÍidllar para educaÉo
infantil deve sêr constituída a partir de vários aspêdos, enfe eles, as interaçôes e brincá@iías - Tendo em
vista a centralidadê do brincâí e dos relacionamentos na vida dâs crianças pequenas, esses dois êixos
possibilitam âs êpíendizagêns, o desenvolvimento ê a socializaÉo das crianças dâ EducâÉo lnfantil
(DCNEl, art. 9")

2.3 - Anle o exposto fâz-sê nêcêssária a referida aquisiçáo, visándo atender os alunos do Ano Lelivo de
2021, conÍorme parêcêí pedagógico anexo

03 . ESPECIFICAçÃO DO OBJETO:

Wl
PREFE|TURA MUNtctpAt DE At-To aLEGRE Do ptNDARÉ - MA

Àv. João )«lll, S/N - Centro
GNPJ: o'1.612.432000í-2,

pREGÃo ELETRôNlco No _/2022 - cpupMAAp

ITEM EsPEcrFrcaqÃo UND. AUANT.

o1

:U GOSÍO MAIS INTEGRADO VOLUME INICIAL

Í. EdiÉo, Livro em brochuÍâ com Espiral destinado â
:ducaÉo lnlaniil I (Mâtêmai 02 ânos) lnleq.ado,
:omposlo po. Português, Matemáticã, ciências,
SeogÍaÍa, HistóÍie ê Conhecimenlos Gerais ê Nâtuaâis.
De acordo com â Novâ oílogíafia e com a BNCC

600

R$'172,44 R$
103 488,

00

02

:U GOSTO MAIS INIEGRADO VOLUME 01

la EdiÉo, Liv.o êm brcchure côm Espi.âl destanêdo ã
:ducação lnfantil ll ([4atemal 03 anos). lntegíêdo,
:omposto por Português, Metemáli:a, Ciências,
SeogÍafa, História e Conhêcimentos Gê€is ê Nâtursis.
)ê acoÍdo com a Nova oítogíaÍia ê c,om a BNCC

Und.

600 R$ 181,72 R$
109.032,

00

03

:U GOSTO MAIS INTEGRADO VOLUME 02

{. Edição, Livro em brochurá com Espiral destanado ê
-úrcêcáo lnfanlil lll (Malemal 04 ânos). lnteqÍado,

Und

ô00 R$ 181,72 R$
109.032,

00

Processo

R u blica.
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OZT . DAS OBRIGAçÔES

4.í . DA CONTRATANTE

4.1.'1 - Exêrcêr a fscalizaçáo da entrega do máe.iáI, por servidor ou comissão,
espêcialmênte dêsignado pêla Píefêitura Municjpal de Alto Alegre do Pindaré,

4.'l .2 - Procêde. aos pagamêntos devidrs â licitânlê vêncsdora;

4.1.3 - Proporcionar todês as Íâcilidadês para que a licitantê vêncedora
possa procêdêr à êôtrega do malerial d€ntro do astabelecjdo neste Píojeto Básico.

4. 1 .4 - Rêj€itar o mâtoriâl que não setistrzerem aos padrôês exigidos nas espêcificáçfus;

4.1.5. Aplicâr à licitante vencedora as san@s administrativas previstas na legislaçáo
vigente

@\
PREFEITURA MUNICIPAL DE AITO ALEGRE DO PINDARÊ . MA

Av. João Xxlll, StN - CeÍrt o
CNPJ:01.612.832 m1-21

:omposlo pon Poíuguês, Málemática, Ciênciâs,
3êoErefrâ, Históíia ô Conhecimônlos Gêrâis e Nelureis
fe acoÍdo com a Nova OÍlog.áÍa e com â BNCC

04

EU GOSÍO MAIS INTÊGRAM VOLUME 03

{. Edição, Liúo em brochuÍâ com Espirâl deíinádo â
Educáção lnfentil lV (Melemel 05 anos) lnlegrádo,
3omposto por Português, Mat€málica, Ciôncjas,
Ssograíia, Histórie ê Conhecimêntos Gerâis 6 NetuÍeis
De âcordo coíí â Nová OrtooÉliâ e com â BNCC

550 RS 181,72 R$
99 946,0

0

05 \Í eu enlrêi na roda. Auiorâ Nilca Becnâra 100 R$ 74 42 R$ 7 442.00
06 \puka, Autorá Mâíiá J Mehesê 100 R$ 74,42 RS 7 442,00

07 úinhocâ Ouê É Minhocá Náo Dá Molê Prâ Coelho,
\r,iôÉ Nile B*nâÉ

100 R$ 74,42 R$ 7 442,00

()E \ Semô da Done 8arâtinha, Âutor RodíiJo CÍistiâno
Und

100 RS 76,72 R$ 7 672 0o

09 y'âlentina, a SeíeÉ Autorâ Riiâ NasseÍ. Und. 100 R$ 78,48 R$ 7.846 00
'10 lue bicho é?. Aulor Alvsro CaÍdoso Gomes. 100 R§ 78.80 R$ 7 880 00
1'l I Relomo do mênino invisivel. ALrtor. Sâlly Gâdneí 100 R$ 75.47 RS 7 547 00
12 f, Gâlo de Papeláo. Aulo.Alvâro CaÍdoso Gomes 100 R§ 73,97 R$ 7 397 00

13 Vlina, TuÍa E O Coelho AdãmâsloÍ, Aúora Sueli B
Und

100 RS 76,13 R$ 7 613,00

14 Jma Outra Hi*óna, Aulora Nalália A Carvalho. Und. 100 RS 76,80 R$ 7 680,00
15 Jm Eslrrnho Visitante. Aúôra Sueli B Boson lJnd 100 R$ 74 60 R$ 7 460.00
'16 lnDbs Da Vida. Aulor Femando Canaro Und 100 R$ 73,90 R$ 7 390.00
17 \ píimâveÍâ do Amor Autôr Luiz Gâldino 100 R$ 75,47 R$ 7 547,00

18 luando Eu Cresc€Í ?. Aulorà Nalália Arevedo dê
larvâlho

100 R$ 7ô 13 RS 7 613,00

19
q Escolhâ de Biancá - Etha , Juventude e Midiá, Aúoíe
léborá € SéÍsio Láns

100 R§ 74 80 RS 7 480,00

VALOR TOTAL R$ 5321.951,00

4.2 . DA CONTRÂÍADA

4.2 1 - Proceder a erÍrega do máerial adjudicados, dê coríormidâde com o quantitativo e as
êspecificaçóês constantes do item 03 do prês€nte Prqêto Básico ê dã sua proposta comêrcjal;

Procelso n1

li6. i
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PRETÉITURA MUNICIPAI, DE ALÍO AI.EGRE DO PINDARÉ - MA
Av. Joáo /ülll, S/N - CêÍt o
CNPJ: 01.612.832,0001-21

4-2.2 - Ptovidênc!àÍ a lroca, às suas êxpênsãs, no prazo máximo dê 10 (dêz) dias conidos,
do material enlÍegue com dêfêitos ê fabÍicaÉo e que não cofiespondam as espêciíicaçôes solioladas;

4.2.3 - RespoírsãbilizaÊse pelos danos causados dirBtamênte à Adminisração ou a
t6rc6iros, dêcoÍreôlê dê sua culps ou dolo durante o período d€ enrêgâ do mat6íial, náo implicando
coÍÍêsponsabilidde do PodeÍ Público ou de seus agentes ou píepostos;

4-2.4 - Manter inalteÍados os preços ê condiÉês propostas;

4-2.5 - Rêsponder por lodos os ônus dêcorÍentes do transporte dê êmbâlâgêm, sêguros,
lêxas, frêtes e demais êncargos que venhâm incidir na êntroga do máerial:

4-2-6 - L?Ú\çÍ na nola fiscal âs êspêcificãções do máerial, dê modo idêntico àquelas
con6tâôteê do objêto d€§iê Proiêto Básico;

4.2.7 - Nào lransf€rir a tercêiros, total ou paacial, o fornecimênto do malerial sêm a prévia e
êxpressa anuênciâ dâ contralanlei

05- OA ENTREGA:

51 - Os itêns dêvêrão sêa entreguês êm embalagens resislentes quê píoporcione integridâde do
produto atá o sêu uso, as êmbalagens que êslivêíêm v,oladas selÉo Íeieitadâs;

5.2 - A entrêga dêvêrá ssr realizada pêíante a Comissáo de Recebimgnto dêsignadâ pêla

CONTMTANTE paÍa tal frm, qu€ adotará os seguinles píocedimêntos:

aI PÍovisoíiarÍoÍrto: de posse dos documenlos apresentados p€la CONTRATADA e de
uma via do contrato e dá proposta rêspêctiva, recetÉrá os b€rc para verificâçáo de especificaç6es,
quântidade, qualidâde, prazos, píeços, êmbalagens € outros dados pêrünentês e, encontrando
irêgularidade, fixará prazo pâra coneÉo pelâ CONTRATADA, mediantê rêtirêdâ do equipamento,
ou apÍc,vêndo, íecêberá provisodâmênte os bêns, medianlo recibo;

b) Osfinitivarnontol aÉs rêcêbiíYlêílto provasóíio, verificação da intêgÍided€ € rsalizeÉo d€

testês de funcionam€nto, s€ for o catso, e sendo apíovados, nos êxáos termos do Temo de
Referênciâ ê da píopostâ vencedora, sêrá efetivado o recebiÍÉnlo de'Ílnnivo.

5.3 - Em cáso de irÍêgulandade náo sánada pêla CONTMTADA, â Comissão do Recêbimonto
rêduzirá a termo os fatos ocoíridos e encáminhaÍá à CONTMTANTE pâíâ aplicaçáo de pênalidadês;

5.4 - Os custos dâ substituiÉo dos ilêns reieiiãdos coííeráo exclusivâmentê à conta da Conkêtâda;

06 - LOCAL E PRÁZO DE ENTREGA:

6.1 - O material objêto do pÍêsêntê Proielo Básico dêverá ser entregue no Àmoxãrifâdo Central dâ
Pr6Íêitura Municipal dê Àto Alegrs do Pindaré- MÂ locâlizado na Rua Nova, S/N, Centro, próximo ao

Sindicâto dos TÍabalhadoros Rurais - STR dê Alto Alegíe do Pindaré, âos oidêdos do Súp€rvisor do sêto.
compêt6fte.

6.2 - O prâzo dê enfêga do objeto seÍá dê até no máximo 30 (tíinta) dias consêculivos, em uma
ÚNICA ETAPA, conlados da dãta d€ recêbimento da Nota dê Empênho.

uiruaa oo eoitat- Piésao Etetroíicô lf _/'2022 - oPUPMAAP/MA
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PREFEIÍURÂ MUNICIPA! DE ALÍO ATEGRC DO PINDARÉ . MÂ

Av. Jolo Xxlll, srN - Cento
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07 . OO PAGA ENTO:

7.1 - O pagâmênto será fêito pela PrêÍeitura Municipal de Alto Alêgre do Pindâró, êm moeda
corrsntê nâcioml, mêdiântê Transfêrência Banéria Eletrônicá, direto na Cor{a da Contratâda e ocoíreré
até no máximo dê 30 (tnntâ) dias aÉs a dâta do recêtirne-nio deÍlniüvo do mâterial, mediante a
apreseniaÉo da competentê Nola Fiscal ou Fâtura;

71.1 - A CONTRATADA dêvêrá protocolar na sedo desla Prefêitura a solicitaçêo dê
psgamerÍo, assinada e caímbada pêlo reprssêntarÍe legal da emPresa em papêl timbrado,
contêndo o no do píocêsso licjtalório, as inbrmeçóes para cÍédjto em @nta corrênte como: nome e
númêío do 8anco, nomê e número dâ Agênciâ e núÍiero da conta, anêxando a Nota Fiscal
devidamênt6 alêsta, emilada sêm rasure, em lelÍe bêm legívê|, juntamentê com cópia do contralo,
cópiâ da notâ de emponho como tamtÉm as dêmâis certid_oes áualizâdas: Cêatiícado dê
Rêgulaídadê de SituaÉo do Fundo de GâraíÍia do Tempo de SoNiço - FGTS, C6rtidão de oébitos
Trabalhistas - CNDT, C€(idáo Nôgetiva dê Oétito junto à Prêvidência Sôciâl - CND, Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos â Ííibutos Federais e à Dívida Ativa da União, êxpedida por
óÍgáos da Secretaria da Rêceita Fedêíal do Erasil ê da Procurâdoíia Geral da Fazenda Nacional, e
cêÍtidóes nêgalivas de dábitos expodidâs por órgáos das SêcrêtaÍiês de Fazefida do Estado ê d,
Município.

7.2 - Como condição para Administraç5o eíetuâÍ o pag€m6río, a licitante vêncêdora devêrá manter
as mosmâs condiçôes dê habililaÉo;

7 3 - O íêcêbimento náo êxclui Ét rêsponsabilidadê dâ Confâtada pelo pêrÍêito dêsêmp€nho do
materiâl forÍÉcilo, cabêndh€ sánar quaisquêr inêgulãidadês dêtecladas quando da utilização do refêrido

malerial:

7.4 - A nota fiscâl/fâturâ deverá ser emilidá pêla própria Contratadâ, obrigaloriamerúe com o número
de inscÍiÉo no CNPJ, côn§anle da Nota de Empênho e do ContEto, náo se admitindo notas fiscais/íaturas
€mitidas com oulro CNPJ. m6smo clê filiais ou de má.iz.

8. OA JUSTIFICATIVA OO NPO DA LICITAçÀO

8.1. lnicialmêntê é nêcessário trazeí â diferenç€ entíê liciteçáo por itens e licitaÉo por lotês, sêndo
que na primeire o obieto é dividido êm parles específicás, cada +lal reprês€ntândo um b€m dê forma

autônoma Por sua vez, na segunda há o agrupamento de diveísos itens que fontaráo o lote

8.2. Dêstacá-se que para â definiÉo do lote a AdministraÉo dêve agir com cáúela, razoabilidadê e

proporcjonalidâde pera identificaí os itens que o integraráo, pois os itêns agrupados dêvêm guâídar
câmpáabilidade entrê si, observando-se, inclusive as rêgras de mercâdo para a coínarcializaÉo dos
produtos, de modo a mânter â compstitividâdê necê§sáíia à disputa.

8.3. Em dêterminêdos casos náo é adequado o âgrupêmênto de itens que, êmbora possuam o
mesmo gênero, sáo píoduzidos e coínercializados de Íorma diversa, ds modo a ampliar a competitividadê ê
obtêr o menoí prêço possível. Todas as Pculiaíidad€s envolvidas dêvem, êntão, sêr avaliadâs

8.4. Diante disso, sobrêlêvar notar quo nos têímos do artigo 15, lV e § 7" dâ Lei 8 666'/1993 , via de

rcgra as compras s€mpÍe qug Erossível devêín §êl subdivididâs em taÍúas parcolas, quantas nocêssárias, no

intuito de aprovêitar a as peculiariladês dc mercado.

8.5- Têm-se quê â rêgía é a rcàlizalÁo de li.itaÉo poí atens, êxigindo_se justificativâ adequâda pâra

a realizêÉo de cêrtamê poí lotes, bêm como a domon§traÉo da vantagêm dêssa

Folhas n9

Processo ng
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Av. Joáo Xxlll, S'N - Cêírt'o
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8 6 Nessê viés. as aquislções por partê dê lnslúuçóês públlcas clêvem ocoíÍel ooí rtêns' tcidêvia' no

caso de opçâo de aqu,",çao po"ot"". 
" 
Jffilfi;:iJ;ff;5;""*lÀirútrva ptauàivet' obse*ando os

Folhas n"'

blicâ.

8 7 Nêsse lnteím, levando á luz do cêso concÍêlo' é vantajoso admrnlslr_âlivamente a paÍtir do

."."",""'".'iiâ#'ã,il,i ; "'""'d"d:i;;:;:*"liS:L"tn:,,:::: 
racirita no seÍenciamento

contíatLlal, gorando dimlnulÉo no quanÚrall'

8.8, Além disso, a licitaçào poí.tem, sem atratNo comêrcÉI, podê resultar.êm licitaçôes deseítes'

;*rd"}f 
"n:* 

jg:i":#m*it.'"r,u**::'; j:";'r'::*g"Tx'#; ã""Jj"e'"fl

â;;;;;;i;i,' rmpor Íesistênoa ao Íomecimenro

8 9 Adêmâis. a compra por lofê propioa em uma dimrnuição nos riscos ineÍentes à própria

ex6cucão. pois. não íestam dúvrdas' o oDl"5'õitüt'oiàã ôt"ot execr'rtado por-vános conlratados poderá

náo sêí inlêsralmente entregue' têíroo J:5;;Ãil;;"" rÉlaçôes luÍidrcas mentdas com diversos

contÍatados-

810 A ouro raÍÍo, !" -q,9'"r9,:" f:::",1fliüjTE[","r:"'â31""]lili;51Í,""iTJ'liêiX:;
iniciâlmente êfaslou a inclusáo de lolelnlm 

cíitério €§p€cifico d6 âglutnaçâo. quar 6€É ElmlleÍlclaclê êntrê

fôímâ racional, lêvando €m considêreÉo I

os objêtos assim asr€s"oo', "ot ''""" 
#àSiiliiü"ããii'áiuli*"-ténà unirorme para a aplicâçáo dos

dêscontos alcânçados

8 1 1 Dêste fêira. sô é será rndevido o iui:i#H gtrJ:|,:',il" ffilx': ,t:"tl$:"s.t"':"-!^1 t^":
compêtrtivtdád€ e quando rt' I"T1:n:iil'o"-;;;fui; da contÍâtaÉo ou mesmo evrlar perda de

,j*llffill",,""'Sffl;f$|5 i[f"J.fi';:1", iJrãàiê.,i" pi",,"ro no câso @ncíero

B 12 No que tansé * 11éil'-E-.T:óIft:.H:ru:: lf*:""1',:tr":tl3iliiü:f:E
oánho Dâía a AdminislÍaÉo na economra oe e=:.1^'::^:::;;: ; -;;sêorÉntemenle. uma rêduÉo dê

*"j1,'ãjãàãrã",1.pr,- ám 
"utento 

de- quaírtrtatrvos s€nficáivos e' conseqtÉnen

pÍeços a sêÍ6m pagos pêla Adminlst?çâo

813 Nessa sênda, o Acórdão ÍCU 5'260/2011-lC alestou que Tt-:-]fls"' 
o píêgáo por lotês

dêsdê que os lotes seia,n 
't't"g'"do" 

p-;;"iáiáãt""'i" n"t'"'" e quê guãrdem coÍÍeláÇáo enrê sr

u.r,ro,lln'?13$'
tômam necessário píomover o agítlp

i"#;#J;;;;;;,i"imenteaao;úarcaçaop"rit"'"

""n,"o"uJu;"5i."*"*"oIi§*f *n"t##:#,r["*ü[:g[fl ,,lãi::"?hfr ]J.#i
neãses casos, Lrslrficar de íoíma runoaÍ

opÉo''

",*u,,"sll,*:h,l:E#-::.*ffi 
#l#:dÍ"*"ffi "§l#Êktrd#"'#ffi+y'::

tôoisücos. racionahdade adminlstíatva'
pr-ocesso liolatório e êlc

8 17 rsio posto, 
"*9"0" 

o::;S:T;3;'#ig;s1i.'f[A:"àti:i t o'jEiulá"',33]=*" 
*

IcltaÉo pol lole. csÍaclenzando-s€ eleNa slrua9du us e^wv' - -e 
pàgnâ 2tl30

ãie.-r.iÀi 
"áÁinist 

airô, técír'co e econômico'

@,úPruA
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09 . CRONOGRAIúA OE DESEMBOLSO

e 1 - o cÍonosrâma de o"*T*li üT,ii"'l'3f,"Tlif ff;%:J."|r1,?"'B"r;.1#.1
recêbimênto deÍinitivo do objeto, nos leímo

R ublica;
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ANEXO II

DECLARAçÃO

Rêf.: PREGÃO ELETRôMCO NO _,M22 - CPUPi,MP

A empresâ ...... .. ....... , rnscÍitâ no :IP#"i", o. à ,*lll '*u1'3 i""."8i
Íêprêsentante l€gâl o(â) 9t!a) , -i--L. adm,n,stàrra. #irãi. 

" 
!iOi" p.*s dâ ler. em êspecialo

n" , DECLARA, sob a3 sânç(

art. 299 do Código Pênâl BÉsileirc' que'

" [1H; t ffi rr#'tr f#S1*#-iglgf,:;;*H;fr 
"-S*i;; çiãiããt-",ài 

""ã" 
á' n"bâlho nofumô oênooso ou rnsalubÍe' e em quarquêr Ir

iàâIã!ãã"iã"ã"' *w" na condiçao de aprendÉ a paÍtir do 14 (quarorze)

2) Ouanto a condição ME,,EPP'CoOP' esta empresê está excluida dâs vêdaÇõês constantes na Loi

'' ããili;;;i;; 
""1 

1472014 €; na p;sêí!t€ dâta' à consid€rede'

l:th'.n*Tpfi:tr;luã#*r#f,ffiffi "'o"o'o

3)3:;::. j,'":[T"":üliTiriy,"#:,##lffi:#::::,:".HTTf#";ffi ::gHr::
oqeto e do Píeço oÍêÍeddo os quals

'l**ffi's*"#ãifr*ffi 
fr :Ff l':'f{#,,,,,*,Fffi NFi*';i'lil.l.

concoídâta. O€claÍa, outrosslm' coÍ

termos

" g;'lã;l.fi lx"":iu"i ilTJgffi 'ill' ffà"1,:i:'?',ü""'"ffiÍà#" ffi,ffi :i: T
;ê6oon6áv€l P€lâ licitâÉo

b DoclaÍâ támtÉm, nos terínos do artigo 9, l e ll, da Lei Fêderal n,o 8,666/93' que não inode

em suas hipóteses vêdadas

5) Ouânto a olaboração indêpêndodo de píopo6la:

;úlgm***#*,ix"t"'ffi [$xftramsu]*:rur*'d:'1r

.,*íÍ{"s"1'.":#m:fr,ffii,"l"ralnl:,"[Hâ1'.?,*"#sffi ;:i.lxTilni:
quâlquer outro PariioPântê Poteno

Por qualquer Pessoa;

PREFETTURA MuNlclPAL DE alÍo aLEGRE oo PINDARÉ ' MA

av. Jo,o Xxlll, SN - CêÍÍtÍo
CNPJ: 01 612 8320001-21

pREGÃo ELETRÔNlco Nô 

-'2022 
- cPUPi'aAP
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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALTO AI.EGRT OO PINDARÉ . MA

Av. Jolo xxlll, s"N _ cênto
CNPJ: 01 612 a32DOO1_2'l

c) Ouê náo têntou, por quêlqu€Í mero ou-P,:l-1'^111"1"f"""::,1 ififtuir na decisáo de

3§Ji:"ET:["fi, ::t1LJoiii'il"Íil"EliTi'ff"ã"r'q*Ãi" á pã't"ipar ou não da rêrerida

'à",'ãt"**"00" da proposta 
"""T" 1,":,:':^i:,^Y:-::,.T,i:ii"t',:."1J#if,5ê"Ji";

lrcitaÉo,
d) ouê o corieúdo da proposta un"l" """r,ã'i;iilp#ü ããt 

-n"iui 
o, á" t"to a" (identiricâçáo da

comunrcado a ou dlsqlido com qualquer o'

ffi[ü'í#':""J""""ü;é; a:ry1 :: 9::': lliff 3:'à1':rgffi:"':il'i.ffir:*.:!:r'iiüi*i ilií:,*X[:l H[T'.11"#:;'#ffi :'":n 35"""ff,::T; f, ',:"#]i: :H:"i'XX';h'Ã,:ffi ãã ünilà i-À;"t aríes da abêÍtuía orrciar das

propostas; -- ^xtênsão dêsta dêcláaçáo e que detém plenos poderês e
'ou; e$á olenamente oente do teor e oa e

iíÍoímaçÔes Para fi Ímá]â'

*x'r:rffi§"#:=:':'n%t deveé seí emitida eín pdpet

/'^ lobÍ{JNaçh' en o* "o'^"Tr!"*n *oue o ótgão @u eíl4esí,) er/,§soíl

Página Z4l30



PREFEITURA MUNICIPAI- OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ' MA

Av. João Xxlll, S'N - Cêínío
CNPJ: 01 6'12 8320001-21

PREGÃO ÉLEÍRÔNlco Nô 

-'2022 
- CPUPi',AAP

aNEXO lll

MODELO DÉ PROPOSTA COi'ERCIAL

Prszados SenhoÍes,

Submetemos à apíeoaçáo de V Sa píoposla nos termos descritos 
_abalxo 

assumlndo lntêlía

,""rd;íü;; ;;;;u"teor e'as o'ma's õúrislf,e" ""t"b"t"od"" 
no eddal o sêus ânêxos'

PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
SEOEI
CNPJ:
TELEFONE/FAX:
ENOÉREÇO ELETRONICO

t. PROPOSÍA DE PRÊçOS:
VALOR

I,lENSAL

1 IHB Bi Ji:?à",iç:,à"SoE3ilâi'o'

I mHiiil*mitlH3,?'^t'" o" 
^sstNARÁ 

o coNrRAÍo (Nomê' RG' cPF' Enderêço)

DEscRÇÃo Do oBJETo UNID. OUANT.

Alto Alegrê do PindaÍé (MA)' 

-de 
_-_-- de'

sinat,.rra ao represenante legal dâ empresâ

Rublicai

Páginá 25/30
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pRtFEtÍuRA MUNICIPAL DE alÍo ALTGRE Do PINDARÉ - MA

Âv. João Xxlll. SiN - Cêntto
CNPJ:01 612 8320001-21

pREGÃo ELETRÔNEo No 

-/2022 
- cPUPi'aAP

ANEXO IV

MINUÍA DO CONTRATO

TFFMÔ DE CONTMTO DE COMPRA E VENDA
ÀiiJ"I"iãiéi' óÉreánnm o mutrtcipo or

tii8âl'-",l' ?,",i',t',âr àE I'"',31&'â

Ei?:*tt 
t t*t*.EN+oãruÃreA'xo

O I'UNIGIPIO OE ALTO ALEGRE OO PINDARÚI'A EIÍAVéS dE SUA SECRÉ'TARIÀ MUNICIPAL OE

EDUcacÁo. EsPoRTE E uz.e '"o'"âíj'ii]ã']Iiri-sn'r 
- centÍo AJlo Alosro do PrndaÍe/Mn'

Elii}"titr"Tzru,'.ç;'tu+t*e'-"trJ1trüTfi l.,;il;H SiiJi,.iF#iy.,ê:3fl 
::

'.rênri.râ.iê RG no 146{}2612000*;. " '"t;;;-é;; 
*1"à' i ai ns azzzs residenle e domrcihêdo na

nêsre crdade. doÍavante denominada cóurRArmrg e a empÍêsa 

-- 
rnscnlâ no câdastro

N,.ionâl de Pessoa Juíídrca - cN".: o""üiitànà'a" ia'enoà 
"oP ?-n",t,==-,ttt"Elecida 

(inseÍir

êndêrsco comploio), ne,tt ato otnom'n"oa'êó"uiüiÃoÁ' represeneaa poí (inseílÍ o caígo)' sênho(a)

t'l*'ms$flqgigru;Fãr,#HF;*t5t1,",
iiüi[":.T;]íjí§iqí.*.*.1""'tr?lr";fl s"'.|#i:Fi*t s':::" &':tri'ffi;
ts""r::"ãü;"ril;;l,nàoiãnt' a' seg''nt"s cláusulas e condiçóês

í. cúusuLA PRllúÉlRA - oBJETo

I 1 O obeto do presente Termo d€ Conlralo é a ContíataÉo de Emprêsa para AquislÉo dê llwos

.tidátrcos com a finaldade de 
"tt"ott""-t'tià*'ãaãã" 

'ai-lúr,n'cip'o 
oà mo nbgÍe do Prndará'MA'

â"iããã J"p"",náê" e grânlitâtivos estabelecidos na cláust'rlâ 1 2

1.2. A cliscnmineÉo segue abaixo:

2. cúusulA SEGUNDA - ÚGÊNclA

2 1 O Drâzo de vigência cle3te leímo de ContÍato teÍá inicio a PartiÍ da data ds assinatuía do contrâto

que deverá ter vrgãncra de 90 (novenlâ) dias

CoNTRATO N' 

-/202ílPiraAP

3. cúusuLA TERCEIRA - PREço

3.1 O valor do pÍesente Têrmo dê Coúrâto é d€

PREçO
uNlTÁRro

@PMAAP,U^
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PREfEITURA MUNICIPAL OE ATÍO AISGRE DO PINDARÉ ' MA

tolhas n9

Processo

Rublica:

Av Joâo xxlll' S'N - ceniío
CNPJ:01 812-632,oml-2í

32,ocÍonogÍamâdeClesembolsoseíárêallzâdoemúnrcâpaíc€lanov-aloI,a.pertiÍdorecebimênto
dêfrntivo do ob|êlo, nos lêrmos da atrne_a '; ;dso iw oo ari 40' aa ler redêral,no 8'666/93

3 3. No vator aoma estáo ,naria"" torl." 
". 

',Jií"o.- oã*;n"" drêles e irdlreles dêcorÍêntes da

execuÉo contÍatual. ,nclus've tnor'nosãÃu ;rnõ-J* ;ú;ó" soqais' 
-lÍabâlhtstras' 

prevrdencrános

írscars e crmeroêis 'ncroentes, 
raxa dã áJliÀitt'"Éo iett teg"'o e ouiros nêcesúnos ao

cumprimento integral do obieto da contrataÉo

i.. CúUSULA OUARTA - OOTAçÃO ORçAMENTÁRA

4 I As desoesâs decoíentes desta corÍrataÉo estáo programâdas êm dotâÉo orç3montáíie própda'

ir"ri"t"õLiç.tn"^o at MunrcÍPo rÉ dassíírcaçáo abaixo

O2O4OO FUNOO MANUT , E DES- EDUC, BASICA_ FUNDEB

iíiãí i:,úi à1óiii o;mo ya1'1u7 çã lNi rE UNIDADES ES:oLARES - 40%

á1.õo ii tiienninL, BÉM ou sÉRiço PA'a DtsrRtBUtÇÃo G*rutr

5. CúUSULA OUINÍA _ PAGAflENÍO

5 1. O Dâqamênto sêrá têilo pêla PreÍe uía Munlcipal dê Alto Alêgrê do Plndaré/MA em mo€dâ coÍrenle

necional. m€dtante Íran"r-eno" s"ni;ã É;iàti;]ãi'"iã n" õonu ot coríratdâ ê ocoíÍêé até no

máximo dê 30 (trintâ) dias apos a oaafi rããtãL-àJrtiti'too ta"riâl' mediântê a âpÍêsentaÉo

* 
flfftã§i,áf+iBf'05#li"r.,o".n, na sedê desta píêfêrhjra a soriotaçào dê pasame-nto.

assrnada e c€nmbadâ p",o ,.p,"J,1êãiã ,"J"iãã1Ãpi"". êm pepel-timbrado' contendo o n'do

pÍocesso lcrlatóíro, as it'r".*tçut" 
'àit 

áái"no t' -nit "o"tttt" -mo: 'nome 
e númeÍo do Banco'

nomê e númeÍo cla Agêírcr" 
" 

nurnttJo'"iiii"] áeãnuo a uora- ris-c:l-aer-raâmêÍrte áêsta' emrtda

sem rasura, em têtra bê. r"gir"r, luniaÃ-"nú -m ópiâ do cÚ rato, ópia da nola de empenho como

iâmtÉm ês demats cêrtdóês 
"*ill"àãl'=cãiiããii 

à" ntg'ltno"dt de 
'súuaÇáo 

do Fundo d€

câÍântia do Íempo de st*'ç" ' tiiTõ"tt'"0ão aãóLu o" rãu"rnisas - CNDT' cortidáo Negativa

de Débiro lunlo à prêvictênda s"i"i -tiiõ. tã",ãa. óÀntunta Negetiva ,de 
Déb os Relâtivos a

Tribuios F€d€râr6 e à oir,o" ar,r" 
-á 

úniJlàõâiãã-por olgaos oâ-sêcÍotâÍia da Rêcêitâ Fedêral

f,^ a.â.ir ô .tâ pmc,raaoria Gerd dãF;;;à-'ü";tnti' u 
""ãrdõês 

negâtives de débitos expêdidas

IitH"# á'$;*ãs de Fazenoa oo Estado e do Munrcipro

52 co;o @ndicão pa, 2'a'''i'io,ifi-"iitu'ii7- p"gá'n"to' à ti"'turrt" vencedoía deveÍá manteí as

ís:ã?glÍffi: 1:lx'J3,ffi;"*.*o*0"* da contíatada pêro perfêúo desempenho do matêaar

foíneodo, cabendo-lhe ""n"' 
oua*"illiiüiããaãi à"rta"á"t quando da ulilizaçà) do Íefendo

mateíial:
5 4. A nota fiscálíâtuía dêverá sêr 6múrda pela pÍópna ConlÍatâdâ' -obngáoriáÍnente 

com o número de

,^c.n.ãô no cNPJ con*nt" o" nott'üÊi-pãníãã Joi-*nãio nao 
"ã 

tdmitindo notes fiscaislfaturas

lllii'iãJ"ài, órtÃ cuPJ mesmo de Íhars ou dâ mâtÍiz'

;li:'õ;ã",ã;i;ã-;*a oi'"t"'"i" nã õonú coÍÍentê no 

-' 

Asência no 

-'

Banco

6. CúUSULA SEXTA - REÀ'USTE E ALTEMçÔES

6.1. O pÍeçô coikatado é fxo ê irÍeaiustávêl'

6.2- Evêrúuais âlle.açóês contratuais rêget-s€-ão pêla disciplina do ârt 65 da Lêi n" 8 666 dê 1993



*

(ffi
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRÉ DO PINDARÉ - MA

Av João Xxlll' S'N 'Cêntro
CNPJ:01 612 8320001-21

Folhas n'.

Píocesso

Rublica:

63,ACoNTRATADAéobrigâdaaaceitar'nâsmesmas.condições^contÍâtlÉisosacÍàscimosoU
supressôês qrrê '" t'"t",n n""t*ío'"*ài? o''ii'*à o-" 25% (vrnte ê c.nco por cento) do valor rnioal

ãhralzado do corÚato

6 4 As suprêssóês resultantes de acordo cêlêbrado entÍê as parles-conllatantes podêíão excedeí o Lmite

;"'rã õi;;;;- poí cenlo) do Yalor rniqal alualzado do contÍaro

7. CúUSULA SÉNMA - ENÍRÉGA E RÉCÉBIÍIIENTO DO OBJETO

il* t':í:i:iffi ?; *,:'i":'.,',ã:'r:::r53i i[""li'3'lil?^1 ã:ãtrS'#i J::"::1"ü:""1:

do conlrato

íll**iqi*lili*$tttl;i-'.'"'.g'":,5::fl ffi litn§*l[,
bupêNlsor do sêtor comPelen

8. cLAÚsuLA olÍava - FtscALlzaçÃo

8.1.A fiscâlização da execuÉo do

CONTRATANTE,

objêto seÍá eíetuada poÍ RepreserÍante designado pêla

9. cúusulA NoNÀ- oBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE E DA CoNÍRATADA

9.1. As obrigâÉes da CONTRATANÍE e da CONTRATADA sáo âquelas pÍevistas no Projeto Básico'

í0. cúusuLA DÉcltla- saNçÕES ADi'lNlsÍRAnvAS

1O.l Comête infíação administrativa nos termos dâ Lei n'8'666' de 1993 ê da Lei no 10'520' de 2002' a

Contratadâ que:

'1o 1-1 inexec!'taÍ total ou paÍcÍalmentê qualquer das obíigâÉes assumidas em dêconênciâ da

contrataÉo;
ro.r'z ãn"t]àiã i"tt'aâmento dâ execução do obiê1o'

10.1'3 fÍaudaÍ nâ exeq'rçao do collÍalo
'1ó 1'4 compoÍtaÊsê de modo inÉonêo;

'1ó'1'5 cometeÍ fÍaudê íscâl;

::*§"if:n:*u"s;ln*i*1;.*'*l***:i*t*ru*S:":i::"*.:*".J:
1Ô 21 ádvertêôcia Por

j§#3lii[f"*:f,*,:*":";st 5;ffi r$Jtr,,'J:':: ;;'3T j:H.:T#'"".iJi3

(trinta)dias; _--tória de 10% (dêz por cento) sobre o valor total do contÍato, no caso de

1O 2'3multa comp€nsa
,r;"xr.J::"'.1",*l'Jn*#i:*j"xr:'rrffi'§Jri:Hà,ià.",-."." *'*nru, do subitem

acima seíá âPlicâda dê Íoíma proporsrolar a ve 
pásinã 28/30
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PRÉÍE]TURA MUNICIPAL DE ALTO ÀIGRE DO PINDARÉ - MÂ

Folhas n9

Processo

RrrbliÇa:

Av- João Xxlll' S'l'l - C€nro
C PJ: 0 t'612 E32'00o1-2't

1o2,ssusoênúodellcjtarelmpêdimentodecontratarcomoórgáo,êntidâdeoUunidadê
àiá'iÊi íi,áiã"-ãràr "-no''"'sãüã'Ê'luriá 

ãp'iã ã 
"t'.,," 

-n"'ui",nente' 
pero prázo de até

Í31i.iliL0,,r""," de licitâí e cortíatar com o MuÔrcipio de Alto Alogre do' PindaÍélnúA com o

consêquente descÍedendâmênto #:â;;'dt ó;á;úro Própno da ÉMAAP/MA pêlo prâzo de

?lirli#"?f"i* ," ,"idonêidade paía liorar ou contíataí com a AdministÍaÉo Púbrica, enquanto

oêÍduraÍem os motivos oetermrna'Ã;s"ã" çitiiãt ã' ae qu€ seja -púovida 
a reabilitação

lliliil -. *0""" 
"rrono"ou 

q'u ãir'cou'" pà"r'a"o" qre sêrá concsdida sempre que a

ã"nràt"au i"sãor 
" 

contÍatant€ pelosríeiui2oi,T,ij"ffi; *, no I666. d€ 1993. â conríarada
10.3 TâmEÉm ficâm sujeitás às Pnalidi
qú€: 

10.3.1 renha sofrido condenaÉo dêfnitiva por praticár, poí moio dolosos, írâude íscál no

.êcothimonto d€ qusiÊqu* ,n-,oTri*nao 
" 

f.rstrar o§ oblettvos da licitaçáo;

i3 33iTi:,$flTâ3 ",jlf.lftàii;# ;;xtar'com a aominrltr-#o êm virtude de

,1 0.. o 
"?,1?l"S%o[If;3i 

aas penatioxes prevrstas realzar-sê-á' em procasso ádminiírativo que

assêguraíá o contÍadrtótio " " 
u'p'" oiill'-i ão""iiãi-"0"' àútt*""0o-sê o procÉdrmenlo pÍevisto na

Lêin' 8.666. de 1993'

1o5A autondade compolênte' na aplicaçáo dás sençóes lêvaÍá em consideraçáo a gravidade da

mndutâ do inírâtor. o caráteÍ .or-iíJJ" ã"ã. tiÃ como o dano câusêdo à Administráçao'

:i:n:*f::f::t*:"ffi:$f"tfo"e ÍêsistÍacras no sr§ema de cadastro Própíio da

1 1 . CúUSULA DÉCIUA PRIÍEIRA - RESC|SÃO

1 1.1 O píesente Têímo de Contrato podeíá sêí rescindido nas hiÉtêses prêvis1as no art' 78 da Lêi no

I666. dê 1993, -. u" -n"uqu"noãíoiãã* "á 
átt ao o" ftsma Lei' sem prejuizo das sançpes

11"2é1"ii.,""i*,"-*=.:;:*,3.T"11,?ffi?5","H"::T:1"ff,nT""[;ifli'ffi:!#!1-{;ffi
::: ::f [i.H"#"".ffii"J3:'$""f*#JH:;ãã-rS' ao'"onrato: na" haia^píeiuizo à êxêcuÉo do

ôbiêto oâcluado ê haia a 
"nucno" "rp;1êã 

Ãam,iúraçao a conr,rn ,,oade do contrato'

'tt.3. ds casos de rescioo ""*"tj'3**ittãàr'Jnit''oti'"0o"' 
assegurâdo à ooNTRATADA o

l'i"lT3á'-Ji"eil',,r1i l*i?uo o" ol'"ito" oa coNÍRAÍANrE em câso dê rescisáo administrativa

l.ft"à;'lffiJJ,i*1Í3m'5ff;t" R€ratório indrcâtivo dos s€suintês aspectos' corÍormê o

o"o' ','r.r', Balanço dos êventos contratuars lá qlmpíldos ou paÍoelm€Ítê cumpridos;

1'1.5 2 Rêlâçáo dos p€gâmedos É eletuádos ê arndê dêvidos;

1'1.5.3 lndenizaçõ€s e mLítas

12- cúusulA DÉcllra SEGuNDA - VEDAçÔES

12 1' É vêdâdo à coNT*'-^ ' t"tt" t"ímo de contrato para qualquêr operaÇáo írnancêirâ'
12.1 I cauoonaÍ ou úilrzaÍ e$e I ermo w v:i"-'t:P;l; 

in"ainioteniento por pane da
12.1.2 intêíÍomp€Í a exeanÇáo cootÉtuâl sob elegtsÇào de naolmp

CONÍMTANTE saNo nos caJs pÍevrstos em lei'

@P,i,A
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12.1 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRI OO PINDARÉ ' MA

Àv. Jolo Xxlll, SIN - CenEo

CNPJ: 01'61 2 832000í-21

SubcontrataÍ.

t3. cúusulA DÉClilA ÍERCEIRA - DOS CASOS OIlssos'

;i-f .-,mtf *=iüí#lp§ç"ç.1g:ilJ#E#i"#i#ff 
rrffi [::ã

Consumidor - enomas e Pfinclf

14. cúusuLA DÉclÍúa ouaRTA - PUBLICAÇÃo

14.1. lncumbÍá à coNTAATANTÉ"lr:"*tffit "*::':ffideste 
instrum€nto' por êxtíato' no Diário

^ 
CÍicialdo MuniciPio ílo prâzo pl

't5. cúusuLA DÉclirA oulNTÀ - FoRo

l: i#,j,"JtrlTiltTli,,t',1:$ãgXXffiffimtr"?ffi,§X1l"Jil:':;'fi*o 

*" o

Pâra nÍmeza e varidade * rry* #n:gi.-:R".:L:::tffi:"*J:*Ô 
êm três {três) vias dê isuar

ieoÍ, quê. dêPois de hdo 6 achaoo €

Alto AlegÍê do Pindaé, 

- 
dê dê-

..*,,ç;;;5;;;6rããffiãfiiê"*"'

-*i16ffiffiffiã,iffi"'*

Nome:
CPF:

TESÍEMUNHAS:

Nome.
CPF:

*

@\


