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PREFEITURA UNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ - MA

ti,Jf8,H'i:,l);fiT,'
PREGÃo PRESENCIÂL sRP No I2i22I?ITIAAP

*,,,rro - ro,ror
PROC. AD . l{". 38712021

OBJETO: Regi§ro de Preço para tomecimento, sob demandâ, de combustiveis (gasolina
comum e óleo diesel 9.10), pâÍa abastecimento da frota de veículos das Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município de Atto Alegre- do Pindaé, que disponha de pelo menos I (um) poío de abastecimento, com sede a pelo
ao menos 40km de distâncja da sede do Município, e que tuncione diariamente, 24h por dia.

ORGÃO LICITADOR: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré.

DATA DA sEssÃo PúeLtcl: _t_t
HORÁ: _h_min
LOCAL: Salâ da Comissâo Permanente de LicitaÉo, localizada na Avenidâ Presidente
Médici, S/N, Centro.

PREGOEIRO: Francival Veloso Femandes

Folhes nl
Processo n1
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - [,IA
Av. Joâo Xxlll, S/N - Centro
CNPJ: 01.6'12.832/000'l-21

PREGÃO PRESE].ICIAL SRP NO 

-/2O22/PMAAPIIIINUTA DO EDITAL

PROC. ADM. No. 3871202í

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PIiIDARÉ - MA, inscTita no CNPJ
sob no 0í.6í 2.8320001-21, sediada na Av. Joà) Xxlll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré
- MA - MA, CEP n" 65.39&000, por intermâlio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria
n" 2112022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 04 de Janeiro de 2022,leva ao
conhecimento dos interessados que realizará licitaçáo na modalidade PÍegão PÍesencial
poí Sistome d€ R€gistro dê Pr€ço, do tipo Maioí desconto por ITEM, confôrmê dêscíito
neíe Edital e seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei no í0.520, de 17 de
julho de 2002, Decreto no 3.555, de I de agosto de 2000, da Lei Complementar n" 123, de
14 de dezembro de 2006, da Lei no íí.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se,
subsidiariâmente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas
neste Edital.

A sêssáo pública de realizaçáo do Prêgáo terá início às 

-:- 
holas do

dia 

- 
de 

- 

de 

-, 

devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços e
a Documeniação de HabilitaÉo para o objeto deÍinido neste Edital e respeclivos Anexos,
seÍ entreguer na coMlssÃo PERIIANENTE DE LICITAçÃO-CPL, siluada na localizado
na Rua Sanla Luzia, s/n, CentÍo, Alto Alegre do Pindaé - MA., na data e hoÉÍio acima
mencionados.

í. DO OBJETO

í.í, A presente licitaçáo tem como objelo o REGISTRO DE PREçO para futura e eventual
aquisiÉo, sob demanda, de combuííveis (gasolina e óleo diesel) interesse do Município dê
Alto AlegÍe do Pindare/MA, conforme especiÍcaçóes no Temo dê Referência - Anêxo I

deste Edital.

1.2. O valor global estimado desta licitaçáo é de R$ 898.070,80 (oibocentos ê noventa e
oito mil e setênta reais 6 oitênta centavos),

2. DA PARTICIPAçÃO

2.í. Poderáo participar deía licitaçáo quaisquer interessados que atêndam às exigências e
condiÉes estabelecidas neste Edital.

2.1.'1. Será concedido tratamento favorecido paÍ:i as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lêi n' 11.488,
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PREFEITURA IUNICIPÂL DE ALTO ATEGRE DO PINOARE . MA

Âv. João Xxlll, SrN - Ccnto
C-t{PJ: 01.612.8320(x)í-2í

de 2007, e pâÍe o microemprêendedor individuâl - MEl. nos limites previíôs de Lei
Complemenlar nô 123, de 2006.

2.2. Náo podeÉo paÉicipaÍ, direta ou indiretamente, desla licitaçáo, empresas:

a) Empresas que náo atenderem às condiçóes deste edital e seus anexos;

b) Que se encontrem em processo de dissoluçáo, ,usâo, cisâo ou incorporaçáo;

c) Em regime de consóÍcio, qualquer que seia sua forma de constituiçáo, e êmpresas
conlroladas, coligadas, inte.ligadas ou subsidiárias entre si;

d) Empresas que tenhem sido decliaradas inidôneas oor óroáo da Adminislracáo
Pública. direta ou indiráa. Federal. Esladual. Municioalou Diírito Federal. ooÍ meio
de alo oublicado no Diáío OÍicial da Uniáo. do Eslado. enouanto perdurarem os
motivos deteÍminantes da Dunicáo. lqualmenle náo ooderão oaÍticioaÍ as emoresas
suspensa de licilar e corÍratar com a PreÍeíura Municipal de Alto Aleore do Pindaré
prescritas no art. 70 da Lei Federal n' 10.520/02. bem com os incisos lll e lV do art.
gz-qc!eiEgle!3!-!:-0i.09l93;

e) Os interessados quê sê encontrem sob falência, concoÍdata, concurso de credores,
dissoluçáo, liquidaÉo ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituiÉo, empresâs edrangeiEs que náo funcionem no pais, empresas que
possuam, entre seus sócios, sêrvidores públicos da Prefeitura Municipal de Atto
Alegre do Pindaé/MA, bem como aquelês que tenham sido dedaÍados inidôneos
para licitar ou Contratar com a Administracáo Pública ou Dunklos c,om susoensáo do
direito de licitar e contratar pela Admini§r&áo Públicâ da Prefeíura Municioal de
Alto Aleore do Pindaé/MA. (aÍt. 9 da Lei FedeÍal n'8.666/93):

0 Que sê apresentem na qualidade de subcontrâtâdas;

g) Estrangeiras nâo autorizadas a funcionar no País;

h) lniegÍantes de um mesmo grupo econÔmico, assim entendidas aquelas que tenham
diretoÍes, sócios ou representântes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que náo
agem represênlando irÍeresse êconômico em @mum;

i) Cuio propÍiêtários e/ou sócios exerçam mândáo eletivo câpaz de ensejar os
impedimentos previíos nos Arts. 29, inciso lX com 54, l, 'a" e ll, "a', da ConstituiÉo
Fedêrâl
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PREFEIÍURA IIUNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDARÉ - MA
av. João Xxlll, 9N - Cênt o
CNPJ: 01.612.8320001-21

3. DO CREDENCIÂiTENTO E REPRESENTAçÃO.

3.1. Na Íase de credenciamento o interessado deverá cíedenciar-se e, se foÍ o c€rso,
comprovar a exiíência dos necessáÍios poderes para formulaÉo de propostas e
para a pÍátic€ de todos os demais ãios inerenles a este PÍegfu Presencial.

3.1.1. Até o inicio do hoÉrio da sessáo, o Pregoeiro ou, por delegaçáo deste, a
equipe de apoio, procedeÉ âo credenciamento dos licitanies ou dos
representantes legais presentes, compÍovando, se for o caso, a odorga de
poderes necessários para a iormulaçáo de lances e paÍa a pÍátic€ de todos
os demais áos ineÍenles ao Pregáo. observando-sê ainda que:

a) náo será permitido ao mesmo credencjado rêpresentar mais de um
proponente no mesmo ceÍtâme; e

b) não será peímitido mais de um credenciado par:r o me$no proponente;

3-2- O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipê de apoio para
credenciamenlo poÍ intermédio de seu represenlanle deviiramente munido de
documenlo que o cÍedencie a paÍticipar deste pÍocedimenio licitatório e a responder
por sua Íepresentada, devendo, ainda, no áo de entrega dos envelopes, idenliÍicar-
se exibindo a Carteira de ldertidade ou oúro documenlo equivalente, com ópia do
respeclivo documento.

3.2.'1. O cÍedenciamento far-se-á por meio de instrumento público de píocuraçáo ou
instrumenlo paÍticular, ou por Câía Credencial, firmada pelo signáário da
Proposta, com assináura reconhecida, no modelo do ÂÍ{EXO ll dese Edital,
com poderes para íormular ofertas e lances de preços e práicar todos os
demais algs perlinentes âo certame, em norne do proponenle.

3.2.2. lnírumento de procuraçáo público ou paÍticular ou Carta Credencial (ANEXO
ll), deveráo obrigatoÍiamenle, sob pena de náo ser aceilo o Credenciamento,
serem ÍiÍmados por tantqs responsáveis pela empresa quanto eslabeleça o
ConlÍato Sociâl ou Contrato ou Estatúo de conslituiÉo, com permissáo para
outorgar poderes no que tange sua representatividade, com Írma em caÍtório
de todos os sócios:

3.3. O instrumento de procuraÇáo, público ou paúicular, ou Carta CÍedencial (ANEXO ll),
deveÉ estar acompanhado de ópia dos seguinles documentos:

a) áo constrtúivo, estatuto ou contráo social em vigor, devidamente
atualizado, ou ato consiitutivo consolidado, devidamente regBtrado, em se
tráando de sociedades comerciaas e, no c{tso de sociedâdes por açóes,
acompanhado de documenlos de eleiçôes de seus administradores, no qual

M'nuh d0 lil,kl do !)l) SRP n" /2022 CPT,?MA^P/MA
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PREFEITURA MUNíCIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ .
av. João xxÍ|, stN - cêírtro
CNPJ: 0í.612.832,(x)o1-2't

êstgam exprêssos seus poderes pârâ exetcer direitos e assumir obrigaçóes
em decorÍéncia de tal investidura:

b) Cópia Adenüc€da da Cédula de ldentidade ou outro documento ofcial que

contenha foto do ÍepÍesentante da empresa inteÍessada.

3.4. Os documentos de credenciamento seÍáo conÍeíidos pelo Pregoêiro, a cada Sessáo
Pública realizada.

3.5. Apó6 o cÍ€denciamento, será dedarada a abertura da sessáo e náo meis seráo

admitidos novos proponentes, dando-se inicio ao recebimenlo dos envelopes

3.6. O credenciamento será conbrido pelo Pregoeiro a cáda Sessáo Pública realizada'

3.7. É ía@ltada a apÍesentaÇáo do credênciamento de que trata o subltem 3'í A fatta

desse documento somente impediÉ que o represemade da liÍante se manifede ou

respondâ pela representada durante o pÍocesso licitatório.

3.8. A licitrnte que comparecêr represenlada poÍ sêu sócio ou dirigenle, fica dispensada

do credenciamenlo na Íorma de que lrata o subitem 3.'1, devendo compovaÍ esta

qualidade atÍavés de cópias dos doqJmentos indicado§ no subitem 3'3 elinêas "a" ê

3.9. Náo será admitida a paÍticipaçáo de dois representantes para a Íne§ma emprc§a e

nem de um mesmo repÍesenlante paÍa mais dê uma empresa:

3.10. As MSEPP que desejarêm usufruir do tÍatemeÍÍo favoÍecilo estabêlêcido nos aÍts'

42 a 49 da Léi Complemenlar no 't23, de 14 de dezembro 2006, e suas alteraçóes'

dãveráo apresentar' CêÍtidão Especifica dê Enquadram€nto como llE'EPP
emitidâ Pela iunta c,omêrcial da aespecliva sedê, cômpÍovando a99im que cumPre os

requisitos legais para a qualificaÉo como micÍoêmprg§a ou emprêsa do p€queno

PoÍte:

3.11. Os documentos enumerâdos nos subitens 3.3 alinêas "a" o'b" e 3"10 deste edital'

deveÉo seÍ apresentados, obrigatoriamente' da seguinte Íorma:

3. 1 1 .'l . Documento(s) oÍiginal(is); ou

3.11.2. Côpia(s) do(s) documento(s) devidamente aúenticada(s) em caÍtório; ou

3.11.3. Cópia(s) do(s) documeflto(s) devidamente auteniicâda(s) por servidor da- 
c;;isàáo iermanente d; Licitiação. medianle a âpresentaÉo do(s)

documento(s) original(is) para confÍonto.

Folhas n"
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PREFEIÍURÂ IíUNICIPAL D€ ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ . MÂ
Âv. João XXll, SrN - Cêntro
Cfl PJ: ol.6í2.832000í-2í

3.'11-3.1 . A empÍesa licitante que optar pêlá Íoíma disposta no itêm 3 '11.3 deíe
editai, deverá cornpaÍecêr na sala da Comissão PeÍmanênte de
Licíaçá,o, úo na Prefeitura Municipal de Alto Alegre do PindaríMA'
com sede à Rua Patrocínio Jorge, 05, Centro, Alto Alegre do

PindaÍáMA, em dias úteis, de segunda-Íeira a sexta'feira, no horário

das 8:oohs (oito horas) às 12:oohs (doze horas), áé o 10 (primeiro) dia
útil anteÍior a data da realizaçáo do certame, munido do(s)

documento(s) oÍiginal(is) juntarnenie com a(s) respediva(s) ópiâ(s) a

se(em) aúe icada(s).

3.11.3.2. Em nenhuma hipotese seÉ(áo) aúenticada(s) ópia(s) de

documenlo(s) no dia dâ ÍealizaÉo do cerlame.

3.12. Os Licitantes deveÉo apÍesentar, ainda' a DECLARAçÃO UNIFICADA (ANEXO lll):

3.'13. Da OÍdem dos Procedimentos:

3.13.1. A sessáo do ceÍtame observará os seguintes procedimento6:

a) Credenciamento;
b) AbertuÍa da Sessão;
ií ÁpresentaÉo da Dedareçtu de cumprimento dos Requisitos de

Habilikçáo (Â EXO lll);
d) Da entrega dos Envelopes:
ei Julgameãto, classificaçáo das Proposlas de Preços e Fase de Lances:

0 Do bêneÍcio às micÍoempresas e empresas de pequeno porte:

q) Fase de Hatilitâçáo;
h) Fa§e Reolrsal;
i) Da AdequaÉo da PÍoposla dê PÍeço'

3.14. A náo apÍesêntaçáo d.a DECLARAçÂO UNIFICADA, âcarÍáaÍá o impedimento do- - 
iiiú-t't" "p"rtúlài oo nnecÂo, por ser documento--obrigatóÍio por lei'

(lnciso Vll do Aíigo /r" da Lei no 10.520 de 17 de iulho de 2002)'

*

Wl' : .. ..:'

DA APRESE TAÇÃO DOS ENVELOPES

A Proposta de Preços e os Documentos de HabilitaÉo deveÍão ser apresentados

oessoâlmente oeló representante qedencjado, no tocal dia e hora acima

;;;;;ã;;, elm ôz (dois) envelopes opacos' diíintos, devidamente fechados e

aÉrlüa"" no Íecho e ànbndo eír suas paÍles eÍemas e fronlais' em caracleres

desiacâdos, além da raáo social do licitante' os seguintes dizeres:

ENWLOPE If 01
PROPOSÍA DE PRECOS

4.

4.1.

ú..r" ãüi,-E l,1"t d" PP sRh1ro22 cPl-/PMÁaP/MÁ
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PREFEITTJÍIÂ MUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINOARÉ . MA

Av. Joâo rülll. S/N - CêrÍio
CNPJ: 0í.6J2.832/0001-21

PREGÁO PRESENCAL 
'E 

-/Z'22. 
SRP

oRcÁo uctrADoR: co&,§§fio pERttaNENr/E DE Ltc,TAçÀo-cpL
LOCAL: ALTO ALEGRE DO PTNDARÉ-I,A
DAÍA:JJ_
NO EDAE PRESA UCITANTE

ENWLOPE Tf 02
DO C U ITENTO S P A RA H A B' L'TA ç ÃO
PREGÃO PRESENCIAL If /N22. SRP
oRcÁo uc,ÍADoR: coÚEsÃo pER ANENÍE DE Ltc,tAÇÃo-cpL
LOCAL: ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ-*,A
DATA: 

-L_)/-NO E DAÉ PRESÀ L'CIÍANTE

4.2. Náo será admitida a entrega de apenas um envelope.

4.3. Após a enlrega dos envelopes, serão rubricados pelo PÍegoeiío, equipe de apoio e
os representantes cÍedenciados das licitantes.

4.4. Os envelopes deverâo @nter, obrigatoriamente, a documentaçâo em original ou
ópia pÍeviamênte autenticada por caíório competenle ou poÍ servidor da cPL (até
o lo (primeirc) dia riÍtil antêrior à dâta da Íealização do ceítame), ou publicaÉo
em órgáo da imprensa oficial.

4.5. As propostas que náo áênderem às exigências do presente Edilal ou que forem
omissâs ou apresentem irregularidades ou defeitos cápazes de diÍicultar o
julgamerío, seÍáo desdassiíic€das.

4.6. Náo seÍáo aceitas documentaçáo e proposta enviadas via poíal ou entregues em
outros setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.

4.7. lndeÉndentemente dê dedâraÉo expressa, a simples apresentaçáo da proposta

implicaíá a submissáo às normas constanles da legislaÉo que íege a matéÍia e ao
presenle Edital de PÍegáo e seus Anexos.

5.

5.1.

DA FORITIA DE APRESENTAçÃO DA PROPOSTA DE PREçOS

A Proposla de Preços devêrá ser apresenlada em 01 (uma) via, impressa em papel

timbíado da licíante, e em mldia dhital ípêndÍive. CD-ROÍíI no toÍmato Excel ou

UbEl, em lingua poÍtuguesa, satuo quarÍo às expressóes técnica§ de uso corrente,
sem emendas, rasures ou enlrelinhas, devidamente dâteda, assinade e rubaicadâs

todas as folhas pelo representante legal e do Íesponúvel lécnico- Sáo de
apresentaçáo obrigatória:

Folhâs no.

Processo n9
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PREFEITURA i'UNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINOARE . MA
Av. Joâo Xxlll, S/N - Cêntro
CNPJ: 01.6í2.832,Í)001-21

a) Número do Pregáo, razão social do píoponente, número do CNPJ/MF,
ênderêço completo, telefone, fax e ende.eço eletónico (e-mail), este último
se houver, para contáo, bem corno dados banérios tais como: nome e
número do Bânco, agência e conta corÍenle para fins de pagamenlo;

b) Nome completo do responsável pela âssináura do conlrato, númeÍos do CPF
e Carteira dê ldentidade e cargo na empíesa;

c) DêscriÉo completa do objelo da presente licitação, com indicaÉo dos ITENS
cotados, em especial a maÍca do produto, em @nÍoÍmidade com âs
especificaçôes do Tormo de Refêr6ncia - ANEXO I deste Edital;

d) Preço unitáÍio e o valor btal da pÍopo§ta. Em algarismo arábico e por
eíenso- Nos pÍeços propostos deveráo estar induidos, além do lucÍo, todas
as despesas e cuíos, @mo por exemdo: trânsportes, tribúos de qualquer
nalureza e iodas as despesas, diÉtas ou indiretas, relacionadas com a
execução do objelo da prêsêntê licitaçáoi

0 Prazo de validade da propoía: náo infeÍioÍ a 60 (sesseniâ) dias, a contar dâ
dáa da sessáo de aberlurâ dos Envelopes;

g) Prazo de ênüiê98: de acordg com TeÍmo de ReÍerência.

9.1) AÉs a solicitaÉo de Íomecimento. a CONÍRATADA deveÉ proceder a
enlrega dos ilens constantês na mesma, em sua totalidade, em até no
máÍmo 05 (cinco) dias @nsecutivos, em uma única etapa,
indepeMentemente do quantiiativo e valoÍ solicitado.

Náo seÉ admitida cotaÉo diíinta previía neíe Edital.

O prêço oÍertado pêrmanecêrá Íixo e iÍÍeaiuíável.

A apÍeserÍação da Proposta implicaíá na plena aceitaçáo, por paÍte do licitante, das
condi@s estabelecidas neste Edit€l e seus Anexos.

O licitante que não mantiver sua Proposla ficará sujeito às penalidades do Decreto
Federal.

Ouaisquer lributos, cuíos e despesâs diÍetos ou indiretos omitiros da pÍopoía ou
inconetamente cotados, serão con§derados @íno indusos nos preços, náo Sendo

considerado6 pleitos de acÍéscinros, a esse ou quahueÍ tilulo, devendo os prodúos
sêÍem fomêcidos sêm quai6quêÍ ônus adiqilnais-

5.3.

54.

55

56

úi-uu ao eout ao Ép snr n" ao22 CPITPMAAPT^
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PREFEITURA *IUI{ICIPAL O€ ALÍO ALEGRE OO PINDÂRÉ " MA
Âv. João Xxlll, SrN - C€Írtro
CNPJ: 01.8í2.832,000í-2í

6. DO JULGAIIENTO DAS PROPOSTAS

6.1. Seráo proclamados, pelo Pregoeiro, os licitânles que apresentarem as propostas de
maior dêsconto globel por lTEil e todas aquelas apÍesentadas com preços até í0% (dez
por cento) superiores, dispoío6 em ordem crescêntê, para que os representantes legais das
licitantes participem da etapâ de lances verbais.

6.2. Ouando náo forem identiÍicadas, no mínimo, três proposüs escritas com preços em
conformidâde com o definido no subitem anlerior, o Pregoeiro fará o ordenamenlo das
melhores ofeías, até o máximo de tés, colocadas em ordem crescenie, quaisquer que
sejam os valores oferlados, conÍorme o disposto no DecÍeto Federal.

6.3. Aos proponentes pÍoclamados confoÍme os subitens ânteriores seÉ dada oportunidade
para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores dislinios e
decrescentes, para a escolha da propGla de menor valoÍ.

6.4. Náo podeÉ haver desistência dos lances ofertados.

6.5. O empate eniíê dues ou maÉ píopostas de preço, sêÍá íêsolvklo por sortêio êm ato
público, com a participaçáo de todas as licitanles.

6.6. Encenados os lances, as pÍopostes de micÍoempÍ€sa ê de empresâs de pêqueno
poíê que se en@ntrarem na faixa até 5o/" acima do menor preço serão consideradas
empatadas com a primeiÍa colocãda, devendo estas pÍoponentes ser convocadas na ordem
de classiÍicação, uma na Íalla da outra, para tazer uma única e última oÍerta, inferior a da
primeiÍa colocada, visando o desempáe.

6.6.'1. Aplicase o dispoío neste ilem somente no caso da proposta anicialmente mais bem
classiÍc€da náo ler sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno poÍte.

6.6.2. A microempresa ou a empresâ de pequeno poÍte mais bem classificada podeÉ
apresentar uma última oÍeíta, obrigatoriamente inferior à píopoía do pÍimeiro colocado,
situaçáo em que, áendidas âs êxigências habilitáórias e observado o valor eíimado para a
contrataçáo, será adjudicado em seu favoÍ o objeto deste Pregão;

6.6.3. Náo sendo vencedoE a microempresa ou a empÍesa de pequeno porte mais bem
classificada, na foÍma da subcondiçáo anterior, o pÍegoeiro convocaÉ os licitantes
remanescentes que porventurar se enquadrem na situaçáo desqita nesla condiçáo, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.6.4. No caso de equúalência dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se en@nlrem no intervalo eíabelecido nestâ condiÉo, o
Pregoeiro fará um soÍieio, delinindo e convocândo adomalicamenle a vendora para
apresentaçáo da oíeÍta Íinâl do desempate;
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6.6.5. O interessado que náo apresêntaÍ proposta decairá do direito previsto ne Lei

Complementar no 14712014;

6.6.6. Caso náo haja interessados em exercêÍ o direito de pÍeÍerência, o procedimento

licitatóíio coÍreÉ seu cuÍ§o nornal.

6.7. Aoós a fase de encerada a
exclusivamente oelo c.itéío de maior desconto qlobal Por ITE[ll.

ünNri dd:,l,ul do l'P SR?,i /1021 cl'llPM^^l'

6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o maior

desconlo, corúorme definido ne§e Edital e seus Anexos, decidindo molivâdâmênte a

respeito e divulgando o resultado dojulgamento.

6.9. Sendo aceitável a oferta, será veriÍic€do o atendimento pelo proponente de lodas as

exigências editalícias, parâ efeito de hatilitaçáo. Ca§o conlráÍio o PregoeiÍo examinará as

ofe;1as subsequentes, na oldem de dassificaçáo, até â apuraÉo de uma proposta que

ãtenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respeclivo proponente

declarado vencedor nessa Íase.

6.'10. Veriícando-se discoÍdância entre o pÍeço unitário e o totâl da Propoía prevalecerá o

ôíimêiro- sendo coÍioido o pre@ totali ocorÍendo diveÍgência entÍe os valores numéÍicos e

às por extenso. predõminaâo os últimos' independenieínente de consulta ao licitânte.

6.11. Caso tenha oconido lance. a Proposla de Preços' ajuíada ao lance final' deverá ser

árotoóÉoà na CpupIllAAP, no prazo de '18 
(quarenta e oito] hoÍas. contadÔ dâ lavratura

da ata.

6.'12. Seráo desdassmc€das aquelas propostas que:

6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo esiabelecido no Edital, englobando itens ê

valoÍ global;

6 12.2. Náo áêndeÍêm às exiqéncias do presentê Edital e seus Anexos;

6.12.3. Forem omissas ou as que âpÍesenlem irÍegulaÍidades ou falhâs capazes de dificultaÍ

o julgamento;

6.12.4. Que contenham preços manifestamenle inexequiveis, as§im. conside€dos aqueles

;;;ã;;h", a ter dánonstraóo sua viabililade por meio de documentação que

ümpróre que os custos sáo coêrentes com os praticados no mercado'

6.13. Se a proposta escÍita de ilaior DêscoÍrto náo for aceitável ou se a respec{iva licitante

ã"áenoài às exigênciâs habilitatórias. será examinada a oferta. seguinle e a sua

ã*itàdiiiaaaá prà"nida à habilitaÉo da licitante que tiver ÍoÍmulado tal proposta na ordem
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de classific€ção, e assim sucessivamenle, alé a apuraçáo de lma que atenda às condiçóes
deste Edilal.

6.14. O Pregoeiro podeÉ negociar diretamente com a licitanle delentoía da proposta de
Maior Des@nto, no sentido de que seja obüdo o melhoÍ preço.

6.15. Da reuniáo lavrar-se-á ala cirounstanciâda, na qual seÍáo registradas as oconências
relevantes e que, ao Íinal, seÍá assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipê de
apoio e pelos Íepreseniantes dos proponentes presenles.

6.16. O licilante dedarâdo vêncedor deveÍá encaminhar (ou apresentaÍ) a propoía de preço
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessfo.

6.16.1. Os doomentos podeÉo ser remetidos por meio digital, podendo ser solicíados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento. em pÍzvo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.

6.'16.2. Os oÍiginâis ou cópias autenticadas, caso seiam soliciiados, deveráo seí
encaminhados ao órgáo lic(ante.

6.16.3. O licitante que abandonar o ceÍtame, deixando de enviar a documentação indicada
neía s€ção, será desdassificado e sujeitaÍ-se-á às sanções previstas neste Edital.

6.16.4. O Pregoeiro poderá fixar pÍazo pata o reenvio do anexo contendo a planilha de
composiÉo de preços quando o preço tolal oÍeriado for aceilável, mas os prêços unitários
que compõem írecessitem de ajuíes aos valores eíimados pelo ÓÍgáo Licitanie. O ajuste
da proposta náo poderá implicaÍ aumento do seu valor global.

6-'16.5. Será desclassmcada a proposta que náo conigiÍ ou nâo justiÍic€r eventuais
iÍegularidades âpontadâs pelo PÍegoeiro.

6.'16.6. No caso de licitaçáo por lotes ou itens seÉ permitkla a alteraÉo de preços unitários
pelo licitante obseÍvando-se: (apenas se houver divisáo em lotes ou ilens)

ê) Como limite máximo o valo'r globãl ínal oÍeítado, desdê que os pÍeços uniláÍios Íinêis
sejam menores ou iguais aos preços unitários da prcpqía anicial:

b) A possibilidâde de negociação com o propooente vencdor visando a reduÉo de
preços unitáÍios, para qualquer um dos itens indiüdualmente; e

c) Para fins do disposlo neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somáória dos
preços unitários dos ilens da propoía, multiplic€dos por suas respedivas quantidades.

Mfur. do Edihl do PP sRP "' NO22 . CPL/I,INAAP7!',,|.
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7. DÂ HABIL|TAçÃO DOS LTCTTANTES_

7.1 . A Do@mentaÉo de Habil,laÉo devera sêr entregue em 01 (uma) via. em envelope
devidamente Íedlado e rubricado no Íecho, i.Centificado confoíme o indicado no itêm
4-í deste Editâl

7.1.1- As dedaraçóes e outros documenios julgados necessários à habilitaçag,
pÍoduzjdos pelo próprio licitante, deveÉo conter data, identificâçao e
assináura do iituhr da empresa ou do sêu representarúe lêgal.

7.2. EnceÍrada a etapa compeliliva e ordenadâs as ofeías, o pregoeiro píocedeÉ à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitâÉo do licitante que
apreserÍou a melhoÍ propoía, pÍocedendo a sua habilitaçáo ou inabilitaÉo.

7.3. A panicipaÉo no presente pÍocedimerto licttáórb requer â apresentaçáo de toda a
documentaçáo compíobatóÍia da necessária qualificaÇão no que se rcíere à:

7.3.í. HabiliiâCão Juridica, que será compovâda mediante a âpresentaÇão da sêguinte
documentaÉo:

a) Cédula de identidade do empresáÍo ou de todos os sócios:

b) Prova de regislro comercial, no câso de empresa individual;

c) Alo coníitúivo, eslatuto ou contráo social em vigor. acompanhado de todas suas
alterações, devidâmente regiírados, em se tEtando de sociedades empÍesaÍiais e, no caso
de sociedade por açóes, acompanhado dos documeÍrtos de eleição de seua áuajs
adminiíradoÍes:

d) No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscÍito no Cartório Civil (Rêgistro Civil
das Pessoas Juídicas ou Cârtóíic de Registro de Títulos e Docuínentos) acompanhado da
pÍovâ de DirelorÉ em exercício:

e) Decrêlo de autorização, em se tratando de empÍesa ou sociedade eírangeira em
funcionamento no País e áo de regiíro ou aúoÍizaçáo para Íuncjonamefito expeAiOo peto
órgáo competênte, quando a âiryidadê âssim o êxigiÍ.

7.3.2. ReguLrüado Fiscal, que seé coÍnprovadâ mediante a apresentaçáo dos sêguiríes
documentos:

a) Prova de inscriçáo no Cadaíío li,lacional de pessoas Físic€s (CpF) do empreúÍio ou de
todos os sócios:

b) Prova de lnscÍiÉo no Cadast o Nacionalde pessoa JuÍÍdica (CNPJ);
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c) Prova de inscrieão no Cada§ro de Contribuirdes Eíaduel (Sintêgra,/MA - Siíemâ
lntegÍado de lnÍoÍmaçóes sobÍe Operações lntere§aduais com Mercadorias e Serviços) ou
equivalente da sede do licitante, exceto para àquelas eÍrpresas que tem a sua Atividade
Comercial exdusivamente de Preíação de Serviços;

d) CaÉáo ou documento equúalente que coníe lnscriçáo Municipal, que poderá ser
substituído pelo Alvârá dê LocalizaÉo e Funcionamento.

7.3.2.1. Prova de Íegularidade peÍante a Fazenda Federal, Eíadual e Municipaldo domicilio

ou sede do licitante, que seé Íealizada da seguinte forma:

a) Certidâo Negaüva, ou Certidáo Po§itiva de Tributos e ContÍibuições FêdeÍais e Dívida

Ativâ dâ Uniáo, crmprovando a regularidade peÍanle a Fazenda Pública Federal;

b) Certidâo Negáiva de Débitos, ou CeÍtidáo Posiliva com efeitos de Negaüva, expedida
pelo Eíado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a regulaÍidade para

com a Fazenda Eíadual, exceto para àquelas empresas que tem a sua Atividade Comerciâl

exclusivamente de Presbçáo de SeNiços-

c) Certidáo Negativa, ou Certidáo Positiva com efeitos de NegatiYa, quanlo à Dívidâ Ativa do

Estado, expêdida pelo Esbdo do domicílio ou sede da empresa licitanle, @mpÍovando a

regularidade para com a Fazenda Esladual, excelo para àquelas empresas que tem a sua

Atividade Comercial exclusivamente de PíestaÉo de Serviços

d) Certidào Negativa de Débitos, ou CeÍtidáo Positiva com eÍeitos de Negativa, relativa à

áividade econõmica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regulaídade para com a Fazenda Municipal.

e) Certidáo Negaiiva, ou Certidáo Positiva com eÍeitos de Negáiva, quanlo à Dívida Ativa do

úunicipio. expàida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,

comprovando a regularidade paÍa com a Fazenda Municipal

0 Certificado de Regularidade de Situaçáo do FGTS - CRF, emitido^pela Caixa Éconômica

Éederal - CEF, coriprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de

SeÍviço.

g) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhiías (CNDT), ou Positiva com e,eiios de Negativa,

ãmitiaa peb fri-Uunat Superior do TÍabalho ou Conselho Superior da Jusliça do Trabalho ou

Tribunais Regionais do TÍabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos

perante a Jusliça do Írabalho:

7.3.3. As microemprc§es e empnesas de pequêno poÍte deveÍão apre§entar toda a

Oàcumentapo exigiàa para efeito de comprovaÉo de regularidade fiscal relacionadas no

ite, i,i.z, inorúre esta apresente alguma restriÉo' assegurado' todavia, o prazo de 05

(iinco) oias úteis, cujo termo inicial @nesponderá ao momento em que o proponentê for
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dedarado o vencêdor do cêrtame, pronogável por igual periodo, a critério da administÍação
pública, para a regularizaÉo da documentaÉo, pagamento ou paÍcelamento do débito e
emissáo de evenluais ceíidões negáivas ou posilivas com eíeito de ceÍtidáo negáiva (aÉ.
42, §1o, LC 123/06).

7-3.3.1. Este beneÍicio seÉ concedido somente às empresas que alenderem ao disposto no
subitêm 3.í0 de§e edital.

7.3.3.2. A náo-regulariza Éo da documentaÉo, no plazo previsto neíe item 7.3.3, implicaÉ
em decâdência do diÍeito à contráaÉo, sem prejuízo das sançóes previstas no AÍt. 81 da
Lei 8.666, de 21 de junho de í993. Neíe caso, seÉ facultado à AdministÍâÉo convocar
licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercicio do direito de
preferência às demais micÍoempÍasas e emp]€sas do poqueno polte, cujas Propostas
estiverem no inlervalo de empate previío no item 6,6.

7.3.4. Quallficaçâo Econômico-Financêira, que seÉ comprovada medianle a
apresentaçáo dos seguintes documenlos:

a) Balanço patÍimonial e dêmonslraÉes contábeis do último exercicio social, com lêrmo de
abeÍtuÍa e encerramento, já exigiveis e apresentados na ,oÍma da lei, vedados a
subíituiÉo poÍ bâlancÊtes ou balançgs provisórios, em que esleiam regislrados os valores
do áivo circulante (AC) e do passúo circulante (PC), de modo a extrair-§e indice de
Liquidez Conente (lLC) igual ou superioÍ a 01 (um), indicados pela licitante, acompanhadas
do Íespeciivo DHP do profrssional que elaborou.

a.'1) As licitantes que apresentaÍem resultado menor do que um (1,0) em qualqueÍ dos
índices Íereridos acima, deveráo comprovar o capital mínimo ou patÍimônio líquido igual ou
superior a dez por c€nto (10%) do valoÍ eíimado da contrataÉo.

a.2) Excetuase da eigência da alinea anterior o micÍoempreendedor individual (aí. 18 da
LC 1232006 dc aí. 1.179, § 2o CC) e as MicÍo e Pequenas Empresa§ que pÍopuserem

habilitaçáo em licita@s cujo os objetos sejam para o lomecimento para prontâ entÍega ou
para locação de mateíais (arl.30 do Decreto Federal no 6.20412007\.

a.3) As empresas com menos de um exeÍcício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentaÉo do Balanço de AbeÍturâ, acompanhado do Balanço
Patrimonial e da Demonstraçáo do Resullado levantado com ba§e no mês imediatâmente
anterior à dáa de apíesentaçáo da Propo§ta.

â.4) SeÍáo consideEdos aceitos como na forma da lei o balanço párimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

l. Publicados em Diário OÍicialou:
ll. Publicados em iomal de grande circulaçáo ou;
lll. Regiírados na JurÍa Comerdalda sede/domicilio do licitante ou;
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lV. PoÍ ópia do Livro Dá.io, devidemente aútenticâdo na Junte Comercial da sede ou
domicílio da licitante, na forma da lN no 65 do DepaÍtamento Nacional do Regiíro do
ComéÍdo - DNRC, de 1o de agosto de 1997, arl. 60, acompanhada obrigatoÍiamente dos
Termos de Abertura e de EnceÍramento. Quando for apresentado o original do Diádo, para
cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusáo, na documentaçáo, dos
Termos de AbêrtuÍa e de Encenamento do Livro em questáo.
V. Sistema Público de EscÍituraÉo Digital - Sped-Coniábil (Decreto Federal no 6.0222007);
nos teÍmos do an. 2 da ln§ruçáo Normativa RFB no 7A7|2OO7, devêndo âpresêntâr
referidos doqrmentos, devidamêrie assinaôs, na foÍma do § 50 do an. 10 da lnstÍuÉo
Normativa DNRC no 107/2008.

a.5) O balanço PatÍimonial ê as Demonstraçóes Contábeis deverár estaÍ devidamenle
chancelado pela junta comercial, acompanhadas do lermo de abertura e encerEmenlo,
âssinado por técnico responsável habilitado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC;
airavés da Certidáo de Regulaídade proÍissional com a Íinalidade Balanço Párimonial.
Devendo as mesma eslar com firmas reconhecidas do responsável técnico e do (s)
responúveis legais da empresa;

b) Csrtidão Negaüva dê Falência ou Concordatâ (Recuperaçáo Judicial ou Extrajudicial),
expedidâ pelo distribuidoÍ da sede da pessoa jurídica, com data náo excedentê a 60
(sessenta) dias de antecedência da dâta de apresentaçáo da proposta de preço.

b.'1.) Admite-se a participaÉo, em licitaçóes, de empresas em recuperaÉo judicial, desde
que amparadas em certidáo emitida pela instância judicial @mpetenle áirmando que a
interessada está âpta econômica e Íinanceiramente a paÍticipar de procêdimento licitáório".
(TCU, Aórdão 1201/2020 Plenário, RepresentaÉo, Relator MinistÍo Vital do Rêgo).

b.2.) Sociedade empresáÍia em recuperaçáo judicial pode participar de licitaçáo, desde que

demonstre, na fase de habilitaÉo, a sua viabilidâde econômic€ (STJ. 'l'Turma. (AREsp
309.867-ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado êm 26106/2018).

7.3.5. A Qualificaçáo Tócnicâ dos licitantes devêrá sêr comprovada akavés de:

a) ATESTADO de capacjdade técnica fomecido por pessoas juridicas de direito público

ou privado comprovando que o licitante íomece ou forneceu produtos compatíveis com o
objeto desle pregáo, náo sendo admitidos atestados genéricos sem especiÍicar os itens;

7.3.5.'l. Apresenta ainda:

a) Apresentar fotos da fachada e interior da empÍesa, O item é de oÍdem
obrigatória e visa táo someÍÍe à compÍovaçáo de estMuÍa minima ê câpacidade técnico-
funcional da empresa êm cumpÍir o objeto da pÍeseÍÍe licitaÉo, impedindo assim empresas
Tantasmas" ou qualquer outro tipo de Íraude à Lei nÔ 8.666/93.
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b) Alvârá de Funcionâmênto da Licitantê, emitido pelâ PÍêfeitura Muhiêipâl de

Alto AlegÍe do PindâÉ;

c) Documenlo de AutorizaÇáo para Funcionamento, emitido pela Agência
Nacional do Páóleo;

7.3.6. Declaraçào Conjunta (ANEXO lll) que constaÉ:

a) DêdâraÉo de que náo emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo perigoso

ou insalubre e nem menores de dêzesseis anos em qualquêr trabalho, salvo na condiçáo de

aprendiz, a partir de qualoze anos, dê conformidade com o dispoío na da Lei Federal no

8.666/93.

b) DeclaraÉo de supeÍveniência de fato impeditivo da habilitaÉo neste cêrtame, inclusive

na vigênciâ contráual, caso venhâ â ser conlratado.

c) DêclaraÉo de elaboração independenie de pÍoposta.

7.4. A apÍesentaçáo do CeÍtiÍicado de RegistÍo Cadastral - CRC expedido órgáo da

Ad;inistraÉô Públicâ Federal ou de oúros Eíados' subííuiÍá os documênlos

enumeradós nos gubibns 7.3.1 fra', Íb', "c", "dl" e "e") e 7.3.2 f'a" e "b")'

7.5. Se a documentaçáo de habilitaÉo náo eíiver compláa e conela ou contrariar
qualqueÍ dispositivo deíe Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o
propooeile inabilitado.

7.6- Sob pêna de inabilitação, os documentos apresentados devertu eíar êm nome do

licitante, com indicaÉo do número de inscriÉo no CNPJ

7-7- Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deveráo ser entregues

aômpanhados da traduçáo para lingua poÍtuguesa' efetuada poÍ tradutoÍ

;*"mãrrr"ao, e também dévidamenie consularizados ou regisliâdos no c€ÍtóÍio de

titulos e documeríos.

7.a. DocumerÍos de procedência estrangeira' mas emitidos em lingua portuguesa'

também deveÍão ser apreseniados devidâmente consularizados ou regiírados em

c€Ítório de titulos e doqlmentos

7.g. Em se tratando de filial, os documentos de habilitaçáo juridica e regularidade Íiscal

Jeveráo estar em nome da filial êxceto aqueles que, pêla pópda náuÍeza' sáo

emitidos somenle em nome da máriz.

7.10. Os documentos acima relacionados' necessários à HatilitâÉo' podeÍáo ser- 
"pres.nt"aÀ 

em oÍiginal, por qualqueí proce§so de ópia aúenticada por meio de

rllinú d" rnÍ"1,1" PP sRP," /2022 cPL/PMÀAP rl
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Processo nl

PREFEITUM UNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDÂRÉ - MA
Av. João Xxlll, SrN - Cênlro
CNPJ: 01.6'12.832000í-2'l

cartório competeÍite, ou publicáçáo em óÍgáo da impíensa oficial ou por cópias,
desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro e Êguipe de
Apoto.

7.'11. O CONTMTANTE ntu se Íesponsatiliza rá poí documentaçáo e proposta enviados
via postal ou enlregues em outros setores que náo seja o especificado no pÍeâmbulo
do Edital.

7.12. A validade dos documefltos e ceÍtidóes seÉ a neles expressa, ou estabelecida em
lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90
(noventa) dias.

7.13. As proponentes deveráo apresenlar lodas as declarações pertencentes a esie edital
firmada pelo signalárb da dedaração com assinatura reconhecida por CaÍlório
competente sob pena de desclassificãçáo.

7.14. A dedaração falsa relaüva ao qrmpÍimento dos requisilos de habilitaçáo, à
conformidade da pÍoposta ou ao enquadrameilo @mo microempíesa ou empresÉt
de pequeno poíe sujeitará o licitante âs sançóes previstas nestê Edital.

7.15. Serâo aceitas somente cópias legiveis.

7.16. Não seráo aceitos documenlos cujas dáas esleiam rasuradas.

7.'17. O PÍegoeiro se reserya ao direito de solic.iiar o original de qualquer documento
sempre quê tiver dúvida eiulgar necessário.

7.18. Quando todas as propostas forem desdassiHas ou todas as licitanies inâbililadas,
o PÍegoeiÍo podeÉ concedeÍ o prazo de g (oitol dia8 úiêis para a apresentaçáo de
outras propostas escc*madas dos vicios que ense.iaram a decisáo ou de nova
documentaçáo.

7.19. Náo h_av€rá amostrâ, lodavia seguiÍá rigoÍoso procedimento de Íecebimento provisório
e definitivo.

8.1.

DAr PUGI{AçÃO DO ATO CONVOCÂTóRrc

Qualquer pessoa poderá solicitar esclaÍecimentos, providências ou impugnaÍ o ato
convocatório .do Pregáo áé 02 (dois) dias uteis antes da data fiiadâ para
recebimênto das propostas.

8.1.1. A apresentaçáo de impugnaçáo contía o presenle Edital será processãda e
julgadâ na Íorma e nos prazos previíos na legislaÇáo, devendo ser
entÍegue diíetamente na CO TSSÃO pER ANENTE DE LIC|TAÇÂO _

8.

MiDú & Edit l do PP SRP no_Aú22 - CP[-/PMAÁIr4{A
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Processo n:

83.

PREFEITURA TUT{ICIPAL DE ÂI.TO AEGRE Do PINDARÉ. üA
av. João xxÍ, sÍ'l - ccnto
CNPJ: 01.6í2.832J0001-21

CPUPmAÂP, ne Avenida Presidente M&ici, S/N, Centro., não iendo efeito
suspensÚo.

4.1.2. Acolhida a petiÉo contrâ o ato convocatóÍio, seÉ designada nova data
pâlul a ÍealizaÉo do ceÍtame-

Caberá ao Pregoeiro (auxiliâdâ pelo técnico coÍnpetenle) decidir sobre a petição no
pÍazo de 24 (vinte e quáro) horas.

Acolhida a petiÉo contía o Ato Convocatório, será dêsignada nova data para
realizaçáo do cêrlame.

A enirega da propGla, sem que lenha §do tempeíivamente impugnado o presente
Edital, implic€ná na plena aceitaÇáo, poÍ paÍte dos inleressâdos, das condiçôes nele
eíabelecidas.

DOS RECURSOS

Dos alos do Pregoeiro nqíe processo licildóÍb, poderá o licitante, ao final da
sessáo pública maniÍestar, imediata e moüvadamente, a inienÉo de inteÍpor
recurso, sendo regiírado em Ata a sinte§e das suas razóes de recoÍrer.

A falta de maníeíaÉo imediáa e motivda de irúerpoÍ recurso, no momento da
sessáo desle Pregáo, importará na decâdência do direito de recurso e adjudicaÉo
do objeto pelo PregoeiÍo ao vencedor.

CabeÉ ao liíante juntar os memoÍiais rêlativos aos recuÍsos íegistrados em Ata no
prazo de 03 (três) dias uteis, conlados da lavratura da citada Ata, nos casos de:

â) Julgamento dô Propostâs;

b) Habilitaçáo ou lnabilitaçáo da liÍante.

Cienles os demais licitaÍíes da manifesta inienÉo de re@reÍ poÍ parte de algum
dos conconenles, ficam desde logo inümados a apÍesêntarem contrarrazóes lamtÉm
em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apÍesentâÉo das razóes do
reconenle, sendG.lhes assegurada vista imediáa dos autos.

QualqueÍ rec-urso conlra a decisão do PÍegoeiro deveÉ ser entÍegue, no prazo legâ|,
na co lssÂo PER AI{ENTE OE L|CIÀçÃO - CpUpitAAp, ;o endereço citado
no subitem 8.í.í, terá eÍeito suspensivo, e. se acolhido, invalidará apenas os atos
insuscetiveis de apÍoveitamento.

42.

8.4.

9.2.

9.3.

94.

95.

9.

9.1.

Mi.üú do Erlibl do PP tRP n' /2022 CPI,/PMÀU'A4À
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96.

PREFEITURA IIUNICIPAL DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ . TllA

Av. João Xxlll, 9N - Cêtlt o
CNPJ: 0í 612.8320001-21

Se náo reconsideraÍ sua decisáo, o Pregoeiro submêteÍá o íecurso, devidamênte

infoÀ"0o. à consideraÇáo do Prsfotto unicipal dê Aato Alegrê do PindaÍé/MA'
que proferiÉ decisáo definitiva antes da homologaçáo do procedimento'

Dêmis de deciilido§ os reqJr§o§ e constâtada a regulaÍidade dos aios

í#ãi.."r.À. , i-Àcú ilunkipat dê Alb Alegrs do Pindaré' A poderá

;oã;logar ;É procedimento licitatório e determinar a contrataçáo com a liciianle

vencedora.

IO. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREçO

'10.1. Os preços Íegiírados por foÍça deste processo teráo validade d€ 'Í 2 (doze) meses a
'- ' á-"iáiãã-oáÉ oe assiàaura âa Àta de Registro de PreÇos' podendo ser proÍrogada'

;;ilil, p- ig;l peíodo, de§de que pequisa de mer§ado demonstÍe que o

Preço se mantém vaÍtajoso.

íí. DA HOÍÚOLOGAÇÃO E DA ASSII{ATURA OA ARP

'11.1. Caso nâo haia recuÍ§o, o licitiante declarado vencedor ÍicaÉ sujeito à homologaçáo do

.Érteme oelo ordenador de Despesa; da ,MAÂP. Eía LicitaÉo poderá ser rêvogada ou

ãnrÉàã Ãair"oar"nie poÍ ato da PÍeíeita Municipal'

11.2. Apos a homdogâ@ da licitaÉo, o registÍo de preços observará' entÍe outras' as

seouintes condiçóes:
;i'":là;;"i;ü:;; ;pec{iva ata, o Íesiíro dos liciiantes que aceitarcm cotar os bens com

ilx"ji:':.Í"ii$*i**g"l;3':"f Hfl?"t3ãT,Iff,ffi "'i"**ili;ap*^^pe;;#;jã;;;üiü;" áurante a vigência da ata de Íesistro de preços; e

§";'"1lil# ü'ã;"-lr;ê ooí licltãnteJ regislraãos na ata deveÉ ser rêspeitada nas

contÍat4õês.

11.3. O registro a que se refere o [em anlerior tem por objetivo a íoímaÉo-de cadaíro de

reserya. no caso de exorsao oo pnmãiã õoJao aa ata,-nas trlÉteses previstâs nos aÍts

20 e 2'1 do DecÍeto 7.892/20'13'

11.4. Serào registrado§ na ata de registro de preços' nesta ordem:

a) Os pÍeços e quantitativos do licita e mais bem dâssiÍcado durante â etapa competitiva:

bI os orecos e quaniitativos o* n"ãntã q* üveÍem a@ito cotar seu Íomecimento em

rârà't ,.,'uáão oo ti"it nte mais bem dassiÍicado:

c) se 
-houver 

mâis de um licitante n"-Jt'àçao:a" q'" trata: alingll:lie.ieo dassifrcados

:áüõ;il;;; última proposta apreseÍÍada duraÍíe a Íase @mpernrva'

M.,r,í, !núü;Pt'ÍRí"L'02' - cPt .iÁ P^.1^
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PREFEIÍURA IIUNICIPÂL DE ALIO ÂLEGRE Í}O PII'/DARÉ - MA
Av. João Xxlll, SrW - Cêírfo
CNPJ: 0'1.612,E3210001-21

í 2. DAS COI{D|çÔES DE PAGA ENTO

'12.1. O pagamento será eretuado em áé 30 (tÍinta) dias pelo Município de Aho Alegre do
Pindaré, mediarÍe a apresentaçáo da Falura, Nota Fiscál e atestados pelo selor
Íesponsável, acompanhadas das CeÍidões Negativas de EÉbito iunto ao INSS. CNDT,
FGTS e Certidáo de Regularidade com a Fazenda Fedeíal.

12.2. Nâo seÉo efetuadG quaisqueÍ pqameÍrtos enquanlo perdurar pendência de
liquidaÉo de gbrigaçóes em virtude de penalidades impostas ao proponenle ou
inadimplência contratual.

í 3. DOS PRÂZOS E CONDTçÔES DE EXECUçÃO DO OBJETO COI{TRATADO

13.1. O contrâto resultante do processo licitdóÍio terá vigêrcia aé 3l dê DezembÍo do
respectivo ano em que tenha sido assinado o coríráo.

13.2. O ptsuo de êxecução se daÍá sob demandâ, conÍorme quanlitativo solicitâdo,
conforme Termo de Referência.

13.3. Toda prorÍogaçáo de prazo deverá ser jusliÍicada por escrito e previamenle aulorizada
pela PÍeíeitura Municipal de Alto AlegÍe do Pindaré, devendo a solicitaÉo ser encaminhada
até 15 (quinze) dias anteriores ao vencimento do prazo de entrega eíipulado.

í4. DAS SANçÕES AOUINTSTRATNAS

14.1. Nos termos do art. 7' da Lei n. 10.520102, ficâÉ impedida de licitaÍ e contÍatar com a
UnÉo, Estado6, Dislrito Fedeíal ou Municipios e será solidado o seu descredenciamento do
c€daíro dê lomecedorcs a que se refeíe o inciso XIV do arl. 4Ô da mesma Lei, pelo prazo
de âté os(cinco) enos, sêm prejuizo das muhes previías nesie Editel e das demais
penaladades lêgais, a licitante que:

a) Náo assinar a ARP, quando convocada dentro do pÍazo de validade de sua proposla;

b) Náo aceitar a ordêm de íomecimento ou nota dê empenho, quando convocada dentro do
pÍazo de vigência do contrato;
c) ApresentaÍ documentação Íalsa;
d) Deixar de entregaÍ os documentos exigidos pâra o cÉÍtame;
e) Retardar, falhar ou fÍaudar a execuÉo da obígação assumida;

0 Náo mantiver a proposta:
g) CompoÍtar-se de modo inidôneo ou cometer Íraude fiscal.

14.2. Com embâsamento na Lei n. 8.666/93, a adjudicatáú ÍlcaÉ sujeilâ, no c€so de atraso
injustiÍicado. assim consilerado pela Administraçáo, de inexecuçáo parcial ou de

Píocessc n"-
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PREFEITUM TIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av João Xxlll, SrN _ CêÍÍtro
CNPJ: 01 .6í 2.832,000í -2í

inexecuçáo total de obrigação, sem pÍejuizo des responsabilidâdes civil e criminâl'

assegurada a pévia e ampla deíesa, às seguintes penalidades:

a) AdveÍtência;
b) Multa de:
b:1) 0,5% (meio por cado) ao dia sobre o valor adjudicado' no caso de alraso injuímcado
o"á a.nôia"ntà dos grazos estabelecidos pela AdminislÍaçáo Para aPresentaçfu de

ãà"r.entos ou assinatuia e devoluÇáo do conlrato' náo iniciar o íomecimento contÍatados

nã pàio esipuraoo na ordem de Íámecimento; deixar de cumprir quaisquer dos itens do

ôniàtJ 
" "riuro" 

náepreviíos nesta tabeh de multa aplicada poÍ ocorÉnciâs; Caso o

ààiã-par" À"inaro e devoluçáo do contÍáo seja supeÍior a ío (dez) dias' ê e cÍitério da

Ãàr-i.i&iáàJ, poderá conliguá inexecuçáo total da obÍigaÉo assumida' sem prejuizo da

rescisáo unilateral da avença;
b.ãi ãv" trreJ ú, *do) á àia sobre o valoí licitado, no caso de atraso injuíificado para

suÍstituiào oos obietos que apresenlarem defeitos' náo cumpÍir os prazos eíipulados nos

cãnúãm"tnsi-i financeiÍo. limitada a incidência a 10 (dez) dias AÉs esse prazo' e a

ãritàriã o" Ào.in"trrÉo, poderá conÍigurar inexecuçá) parcialda obrigâÉo assumida:

;.;i0% (à;;h iãi êntot sobrJo valor licitaào. na hipotese de áraso por periodo

suoeíior ao orevi§o na alinea"b-2";
;íiõt;G;. ú; cento) sobÍe o valor total âdiudicado, no caso de não acêiter manler o

ãípr.ijio assumido quanto aos pÍeços propoíos, ou em caso de inexecuçáo total da

ôbíiôâcáo assumida:
;; àíõ;"á;1àãüráÍia do direito de participar de licitaÉo e impêdimento de contratar

com o PMAAP, pelo PÍazo de até 2 (dois) Ênos;

;;ô;ãçá. àã t"i.ioneidade para iicía; ou contÍalar com a AdministraÉo Pública'

'14.3. O valoÍ da multa, aplicada apos o regular pÍocêsso administrativo' seé dêscontado de

oâoemenros eventualmente devidos peb ?MMP á ad,udicatáÍia ou cobrado judicialmente

poimeio da Procuradona Geral do Municipio.

14.4. As sançôe§ PÍeviías nas alineas "a", "c" ê "d" do subitem 24'2 podeÍão ser aplicadas'

cumulativamente, à Pena de multâ.

1Á 5 as Dênalidades Dreviías nas alíneas "C' e "d" do subitem 24 2 tamtÉm poderâo ser

;;iá;;;"ã;ji,;ãái" 
-o, 

"o 
r,.;t"m", corÍorme o caso' que tenha soÍÍido condenaçáo

ããiniti"ã p., iraudar recolhimento de tÍibulos, praticar alo ilicito visando a frustrar os

;i;i;vã ã; iúãéo o, demonstraÍ náo possuir idoneidade para conlÍetaÍ com a

Administração.

14.6. Se a contratada não pÍoceder ao Íecolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias

nãÃ à-íaaos da intimaçáo poÍ paÍte da PMMP, o resp€c'tivo valoÍ encaminhado parâ

execuçáo pela PÍocuÍadoÍia GeÍal MuniciPal'

14.7. Do âto que aplicar a penalidade cabeÍá Íeqlrso' no prazo dê 05 (cinco) dias úteis' a

".nt"ãããrà" 
aá i imafto, podendo a AdminiíraÉo reconsiderar sua decisáo'

Múub do làitÀl do t'P SRI'n" ] ,n22,CPI./PM 
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PREFEIÍURA MUNICIPÂL DE ALTO ALEGRE DO PINOARE. MA

Av. João Xxlll, S/N - C€ntÍo
CNPJ: 0í.612.832./(x)01-21

15. OÂ ATÂ DE REGISTRO DE PREçOS

15.1. A Ata de Registro de Preços náo obriga a PMMP a firmar as contráaçôes que delas
poderáo adviÍ, facultando-se a rcalizacjo de licitaÉo especifica para a aquisiçáo
pretêndida, sêndo assegurada ao beneÍciário do regisiro a prefêrência de fomecimento em
igualdade dê condiçôes;

15.2. O preço registÍado e a indicaçáo das respedivas empresas tomêcedoras seráo
divulgados em rneio eletónico, duranle a vigência da Ata de Regiíro de Preços no Portal
da PMAAP.

15.3. A PMMP ÍaÍá monitoramento dos preçG regiíÍadG. podendo est€s ser Íeviíos em
decorÍência de eventual reduçáo ou elevaçáo, de foÍma a manler aiualizados os valoÍes
práic€dos no mercado; conÍorme aÍligo 5o, lV do Decrelo N.7.8922013.

15.4. A vigência da Ata de Registro de PÍeços é de í2 (doze) meses, contado da sua
assináura;

15.5. A parlir da vigência da ARP o Íomecedor fica obrigado â cumpÍir na íntegra, lodas as
condiçóes eíablecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimenlo de
qualquer de suas cláusulas;

15.6. A assináura da ARP está condicionada à veÍiÍicaçáo de todos os requi§itos de
habililaÉo da licitante vencedoía.

15.7. É vedado efetuaÍ acÍéscimos nos quanfiaivos fixados pela ata de regisiro de preços,

anclusivê o acÍéscimo de quê trata o § 10 do art. 65 da Lei no 8.666, de '1993 (an. 12,§1'
DecÍeto Federal n' 789220't3).

15.8 Homologado o resuhâdo da licitaçáo, os Íomecêdores classificados, obseÍvado o
disposto no art. íí, serâo convocados para assinar a áa de registÍo de pÍeços, dentro do
prazo e condiçóes estabelecidos no instÍumento convoc€tóío, podendo o prazo ser
proÍrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fomecedor e desde que

ocorÍa motivo judific€do aceito pela administraÉo.

15.9. É facultado à administraÉo, quando o convocado náo assinar a ata de registro de
preços no prizo e condiçóes estabeleciros, convocar os licíantes remânescentes, na ordem
dê dassiÍicação, pâÍa fazâlo em iguâl prazo e n.!s Ínesmâs condiçôes propostas pelo

primeiro classiÍicado.

15.í0. A ata de registro de preço§ implicaÍá compromisso de fomecimento nâs condiçÕes

estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. A recusâ iniusüticada de

Processo n:
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Processo

Rublica:

PREFEITURA *TUNICIPAL DE ÂLTO ÂIEGRE DO PINDÂRÉ . MA
Âv. João Xxlll, S/N - C€nrro
CÍ'lPJi 01.612.EJ2/0001-2í

fomecedor classificado em assinar a stâ, dentro do prâzo eslabelecido nesle artigo,
ensêjará a aplbaÉo das penalidades legalmênte estabelecidas.

15.1í- A conirataçáo com os fomecedores Íegislrados seÉ foÍmalizada pelo órgáo
interessado poÍ intermédio de inírumento contratual, emissáo de nota de empenho de
despesa, aúoÍizaÉo de compra ou outÍo inírumenlo hábal, conÍorme o aÍt. 62 da Lei no

8.666, de 1993.

'15.í2. A exi§ência de preços registrado§ náo obÍiga â adminislraçáo a contratar,

facullando-se a realizaÉo de licitaçáo específica paÉ a aquisiçáo pretendida, assegurada
pÍeÍerência ao romecedor regiírado em igualdade de condiçóes.

í6. DAS DISPOSIçÕES GERAIS

í6.'1. O pÍesente Edital e seus Anexos, bem como a propoía dos licitantes vencedores,

faÉo parte integraÍúe do Contrato, independentemenle de iranscÍiÉo.

16.2. É Íâcultado âo Pregoeiro oú â Aúoíidade Supeíior, em qualquer Íase da licit€Éo' a
promoçáo de diligência d;stinada a esclareceÍ ou complementar a instruçáo do processo'

vedadá a indusão posterioí de documento ou informaçáo que deveria conslâÍ no ãto da

sessáo pública; e ainda:

16.2.1. Solicíar aos setores compelentes a elaboraÉo de pareceres técnicos destinados a

f undamentar as decisóes;

16.2.2. No julgamento das propoías e da habilitaçáo, sanaÍ eÍros ou falhas 
.,que 

náo alterem

" "rouranãà-a." 
p.p*t"", ào" documentos e sua validade jurídic€. mediante despacho

fundamentado e acessível a iodos os interêssados; e

'16.2-3. Relêvar omissóes puramente foÍmâis obseÍvadas na documentaÇáo e na proposta'

áããã q* 
"aãó"trÍiem 

a legislaÉo vigente e náo compÍometam a lisuÍa da licitação

16.3. Qualquer pedido de esclarecimento em Íelaçáo a eveÍ[uais dúvidas na inlerpÍetaçáo

dÀ oresente Edital e seus Anexos, deverá §er encaminhado' por escÍito' ao PÍegoeiro' na

óãÃi;;-lô- -permineno dê Licitaçáo - cPUPilaaP, através do email:

cDt eltoaleoreo(Aomail.com ou entregue diretamente na própria Comissáo Sala da

i"rii"ãã'pLir1-ri""te de LiqtaÉo/cÉ1, íuncionando na Avenida Presidente Medici' s/N'

õãr,rt... à" segunda à sexta-feía, no hoÉÍio das o8:Oo às 12:00 horas' otledecidos os

seguintes cÍitéÍios:

â.l Náo sêráo lêvadâs em coo3idêíaÉo pêlo PÍegoeiío quâisquêÍ consuhas' PedidG ou

ãiàã*là"-r"r"t*^ ao editat que nao iennam ádo Íormutadas até 02 (dois) dias úteis

antes da data marcada para recebimento dos envelcpes;

,.'"rcÕ-'

ú;;ããi;i:;iF3ff ;;---7022 - crr.,ír,rÀAPn,a
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*w Folhâs n'.-
Píocesso

nublEa

Âv. João XXÍ1, SrN - CêntÍo
CNPJ: 0.t.6.t2.832,000í -2.1

b) Em hiÉtese alguma setáo aceüos entendimentos veóais quanto ao edtel, como tam!Ém
pedidos ou consultas Íormuladas via e-mail.

c) Os esclaíecimenlos às consulentes seéo comunicados a todos os demais interessados
que tenham adquirido o presente edital.

16.4. Ficâ assegurado à PíeÍêihIIa ,runicipal de Atb AlegÍe do pindarérlf,A, o direito de,
no inleresse da Administraçáo, anular ou revogar, a qualquer tempo, no lodo ou em parte, a
presente licitaçáo, dando ciêncja aos participantes, na Íormâ da legislaçáo vigente.

í6.5. Os proponentes sáo responsáveis pela ridelidade ê legitimidade das informaçóes e dos
documentos apresentados em qualquer tase da licitâÉo

16.6. Náo havendo expedienie ou ocorendo qualquer fáo supêrvenientê que impeça a
realizaÉo do cerlame na data marcada, a sêssão sàÉ automaticameÍtte transfeÍidâ'páÍa oprimeiÍo dia úir subsequenre, no mesmo hoÉÍio e local anteriormente eíatebcido, desdeque náo haia coírunicâçáo do pregoeiro em corrlério.

í6.7..Na contagem dos prazos esâbelecidos neíe Edíal e seus Anexos, excluir-se.á o diado inícjo e incluir-sê.á o do vencimento. Só se inrciam e venàÁ ôs piáos em dias deêxpedienle na PÍaÊibra unicipal de Atto AlogrE do pindaré/ilA.

16.8. O desatendimento de eÍgências Íormais náo essencjais náo impoÍtará no afastamer ooo rrcname, d€sde que sejam possiveis a afençáo da sua qualificacão e a exalacompreensáo da sua pÍopoíâ, durênle â reâlizâçáo dâ 3essáo púbticâ de pàgãô.

19 1-O_f::90!j""a ticíaÉo seÍá comunicado no mesmo dia do jutgamento, se proferido
no Ota da ábenura, ou medianle publicâÉo na lmprensa Ofioal.

1610. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitaçáo, por motivo de interesse
!1.",,1T:-o_L 1*l?l por 

.alegalidade. no todo ou em paÍte, em quaisquer de suas Íases,oevroamenle Juíírcado, dando ciênciá aos parlicipanles, na foÍma da legislaçáo vigente.

16.10.1. Os licitantes náo leráo diÍeito à indenizaçáo em decorÍência da anutação doprocedimento ricitatório. ressatuado o direito do co áado de boa-fé ãe ser iàsanioá peros
encârgos que tiver suportado no qJmprimento do contrato

l:^r]^-O..:!iryT_i1* sâo responsáveis peta fidetidade e bgitimidade das informaçóes eoos oocÁrmenlos apíeseniados em qualquer fase da licitaçáo.

16.í2. Âos casos omissos aplicar-sê.áo as demais disposições coníantes da Lea Federal no10.520/2002 e suhidiariamente da Lei n" 8.666/93.

16 J3. I ^C-olElada 
deve cumprir as normas de desenvotvimento sustentávet (art. 30, Lei

Federal no 8.666/93)

pREFEtÍuRA MUNrctpal D€ ÂLToaLEGRE Do pINDARÉ, MA
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Processo nl

PREFEIÍURA UNICIPAL D€ ALTO AEGRE OO PINOÂRÉ - MA
Âv. João Xxlll, Sril - Cenko
CNPJ: 0í.612.8320001-2í

16.14. Eíe edital e seus anexos eslão à disposiÇã,o dos interessados na Comissáo
Permanenle de Liciiação - CPUPMAAP, Sala da Comissáo Permanente de Licitaçáo,
Íuncionando no Prédio da PÍeÍeitura Municipal de Alto AlegÍe do PindaÍé - MA, localizadâ na
Avenida Presirente Medici, S/N, Centro., de segunda-íeira à seía-feira das 08:00 às 12:00

horas onde podeÉo ser @nsullados grduitamenle ou obtidos mediante o recolhimento da
importância de R$ 5o,oo (vinte reais), realizado exclusivamente através de Documento de
AÍrecadaÉo Municipal - DAM.

'16.15. Ao adquirir o edital, o interessado dêveÉ dedaÍaÍ o endereço em que recebeÉ
notiÍicaÉo e ainda comunicar quahuer mudança posterior, sob pena de Íeputar-se válida a
notmcaçáo encaminhada ao endereço fomecido.

16.16. Sáo paíes i.tegrantes deíe Edital os seguinles Anexos:

ANEXO I - Termo de Re{eéncia
ANEXO ll - Modelo de CaÍta Crêdencial
ANEXO lll- Modelo de Dedaraçáo
A EXO lV - Modelo de Propo6ta Comercial
ANEXO v - Minuta da Ata de Regiíro de Preço.
ANEXO Vl - Minutã do Contrato

Alto Alegre do Pandare/MA,

Elzâ xlaÍia Santos Do Nâscimonto
SecretáÍia Municipal de Assistência Social, Trabâlho e Cidadânia

Í[aria Dayanê MaÍques
Secretária Municipal de Saúde

de.-de

\,m; ú. rúbr,fpr snr;. i'aae
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINOARE . I!/IA

Âv. João Xxlll, Sr - Cênrto
CNPJ: 0'1.612 832000í-21

PREGÂO PRESÉNCIAL SRP NO 

-'2022 
- CPUPMAAP

ANEXO I

TERTIO DE REFERÊNCIA

Oí . OBJETO

1.í - ContÍatação de pessoa iuídica para o íomecimênto, sob demanda, dê
combusüveis (gasolina comum e ólêo diesel S'í0), para abastecimento da fÍote de
veiculos das §ecretaria unicipal dê Sâúde e Assisténcia Social, Trabalho e

Cidadania do iiuricipio de Atto Ategre do Piídaé, que di§Ponha de pelo meno§ í
(um) posto dê abastecimênto, com sedê a pelo ao menos 'l{}km de disütncia da sede

do ittunicipio, e quê funcionê diariamente,24h por dia.

02 . JUSTIFICATIVA

2.1 - O transoorte de recursos humanos e de materiais é inerentê a competência

lnstilucional dos Órgáos da Municipalidade, em aüvidades como transporte de enfermos,

equiDê âdminislrativã, fiscaliza€o, transpoÍle de alunos da rede pública de ensino e etc' E,

paía tanto, toma-se imprescindível abasiecêÍ os veigulos aulomotores paía o seu

funcionamento.

,rrr# O valor global estimado desta licitaçáo paÍa 12 (doze\ meses é de R$ 898'070,80

(oitocêntos tnoventa e oib mile setsnta ,€ais e oitsnta centavo§)'

Levândo-sê em consideÍação o quanlitativo dos vêículos ê os selores a eles vinculados'

eíima-se que o @nsumo se daÉ conforme abaixoi

Processo n1

R u blica i

03 - DETALHAiTENTO DO PROJÊTO'DESCRçÃO DO FORNECI ENTO

IÍEM DEscRTMTNAÇÂo UND om (12 MESÉS) DÉSCONTO %
VALOR

uNrrÁRlo Rl
VALoR ÍOÍAL

R3

01
OIESEL S 1O LT 88 000

R9 5,69 RS
500.720.00

02
GASOLINA COMUM LT 58 520

R$ 6.79 R$
397.350.40

SETOR

,lê..Sâúde

CoMAUSTiVEL,QTD DE LITROS
DtEaEL - s1o I GAsoLlNÂ coMUM

72 6A0 ,r4 000

SacÍelana Municipâl de Assislência Social, Trabalho€ Cidad-a!4 15 400 14 520

TOTAL GÉRÂL DE LTS 88.000 58.520
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PREFEIÍURA MUNICIPAL O€ ALTO ALEGRÊ DO PINDARÉ. MA

Âv. João Iülll, SN - Cêntro
CNpJ: 01.61 2.632/0001-21

(x-DO FORI{EC ENTO DO OBJETO

4.1 - O combustível deverá ser fomecido de forma paÍcelada e contínua no eslabelecimento
da Contratada, mediaÍÍe apresentaçáo em 02 (duas) vias do documento de ÍêquisiÉo,
preenchido com a(s) especificaçóes e quantidade(s) do(s) produtos(s) solicitado(s) e
devidamente assinado, sobre caímbo, pelo Geíor Municipal, ficândo a primeira via em
poder da Contratada e a segunda via em poder da Contratante, devidamente assinãdê,
sobÍe carimbo, pela CorÍraiada no alo do aba§ecimento.
4.2. Fica vedado o subsiabelecimento pala abastecimento.
4.3. O ,omecimento terá início a partir da data de assinatura do Contrato.

o5 - @ REruUSÍA ENTO DOS PREçOS DOS COTBUSTÍVE|S

5.1. Somente seÍáo Íepassados à CONTMTÁNTE os reajusles oficiais autorizados pela
ANP e após levantamento e divulgâÉo olicial dos preços paÍa o MaÍanháo.

06 . DO PAGAIENTO

6.1 - A Contratâda apresentará mensalmente à Coíffinte as Nolas Fisc€is para o alo de
atesto, liquidaÉo e pagamento do prodúo Íomecido, acompanhadas das primeiras vias de
requisiÉo de abastecimenio emitidas pela Municipalidade.
6.2 - O pagaÍyrento dos combusliveis foÍnêcidos será eÍe{uado, por meio de ordem bâncária
emitida em nome da Conffiada, para cÍálilo nâ conta @ÍTente poÍ ele indicada, uma vez
sáisfeitas as condiçóes estabelecjdas no ContEto.
6.3 - A Nota Fisc€l deverá ser emitida de acordo âs respecÍivas quantidades do produto
fomecido, coín pre@ unitáÍio e preço total, deduzidos o dEconto aplicado no pÍêgo
máximo da Tabê18 d€ PÍeço da ANP, conespondenle a semana do fáuramento, contendo
ainda o endeÍeço do local de entrega, devendo, ainda ter no verso, o atesto do recebimento
dos produtos e anexo â impressão das tabelas disponiveis no site da ANP
(http //www anp qov br/preÇe) quê comprove as ÍefeÍências.
6.4 - A PMAAP terá o prazo de 30 (trinta) dias úeis para eÍetuar o pagamento, contado da
data de recebimento da Noia Fiscal, desde que não haja fáor impêditivo provocado pela
Contratada.
6.5 - Náo seráo efeluados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendente de liquidaçáo
de obrigaçóes em virtude de penalidades impoíâs por inadimplência contratual.

07 . DA PROPiOSTA DO LICITAI{TE

7,í - A PÍooosta da licitente deverá conter o Ouadro abaixo com a§ infoímacôos
soouinlos:

Processo nl

Mrnur. d(, l.riral do PP sRP n' NO]2 CPI/'PMAAPA'A
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Rubli

7.2 - O preço medio de bomba conesponde a média dos preços de combuíiveis práicados
na cidade de Sanla lnês/MA, tendo em vista que a refeíida Tabela náo contempla um
levantamento dê pÍêços para o municipio de Alto Alegre do Pindaré/MA, sendo assim
aquela a cidade mais próxima desta Municipalidade. No momenlo em quê a ANP relacionar
a cidade de Alto Alegre do Pindaré, esta passaÉ a ser o novo parâmelro para Íins do
Conlráo resultante deía Licitaçáo. No entânto c€so a Tabela passe também a náo
relacionar a cidade de Santa lnês /MA, deveÍá ser úilizada como parâmetro a cidade mais
próxima a Alto Alegre do Pindaé/MA que se enconiÍar na relaÉo.
7.3 - Será considerado para eÍeito da contíáaÉo o percentual de desconto sobre o preço
médio de bomba que crÍTesponder ao preço ofêrtado pela licitanle vencedora, após a fase
de lances e/ou negociaçáo com o Pregoeiro, sendo que o percenlual náo devê ult.apassar
duas casas decimais (X,)«%).
7.4 - Nos preços e nos percentuais de desconto oíeÍtados deveráo já eíar considerados e
inclusos os impostos, taxas, Íretes e âs despesas dê@rrentes do fomecimento de
combustíveis automotivos e, ainda, deduzidos quaisqueí outros descontos que venham a
ser concedidos.

08 - DÂ QUALTFTCAçÃO TÉC rcA

A) ATESTADO de capacidade tecnica fomecido por pessoas juridicas de direito público
ou privado compÍovando que o licitante presta ou preíou seNiço§ compatíveis com o objeto
deste Termo de ReÍerência, acompanhado das respec{ivâs notas Íiscais, comprovando
âgsim a realizaçáo do9 serviços;
B) Declaraçáo de que náo emprega menorcs de dezoito anos em lrâbalho notuÍno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condiçáo de aprendiz, a padir de quatoze anos, de conformidade com o dispoío no arl. 27,
inciso V da Lei no 8.666/93;
C) AlvaÍá de Funcionamento da Licitante, emitido pela Prefeitura Municipal onde o
Posto possui sede;
D) Documento de Autorização para Funcionamento, emitido pela Agência Nacional do
Petróleo:

09 - DAS OER|GÂÇÕES

9.í - DÂS OBRIGÂÇÕES DA CONTRATANTE:

9.'1.1 - Efe{uar, com pontualidadê, os pagamêntos à CONTMTADA, apos o
cumprimento dasformalidad€s lêgais.

PREFEITURÂ TIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ.
Âv. Joáo Xxlll, S/N - Cântro
CNPJ: 01.6í2.8320001-2í

Minub do Edlill do PP sRP n" 2022 -CPUPM^ P/MA

GASoLNA coMUM I LnÍo I 58.s20,l a$x,E
VALOR TOTAL GLOBAL R'
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Processo n1

RubliCa:

9.1.2 - Exercer fiscalizaçáo sobre o cumprimento das obrigaçóes paduadas entre as partes;

9.'1.3 - RealizaÉ a fiscalizaÉo ê o acompanhamento do cumpÍimento dêíe contrato,
onde @eÉ fazer anotaçôês e regiíros de lodas as ocoffências, detêrminando o
que for necessário â regularizaÉo dos problemas observado;

9.2 - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRÂTADA:

9.2.'l Observar a tabela da ANP (Agência Nacional do Petróleo) relativamênte à
vaíaÉo dos preÇos m&ios dos combudiveis, bem como apresentar as planilhas de cuíos
elaboradas com a finalidade de paramêtrizar o preço de venda dos produtos, sempre que
solicitâdo pêlo Contrâtântê;

9.2-2 - Fomecrr os combuslívêis sêmpre que solicitado, no periodo diumo e notumoi

9.2.3 - ManteÍ, no ponto de abastecimento, pessoal e equipamentos suÍcientes para o
atendimento, bombas de óleo diesel, e gasolina comum;

9.2-4 - Abastecer os veículos, que comp6e ou que venham a compor a Írota da
Fazenda da Esperança, com produtos de primeira quâlidade;

9.2.5 - EfeúvaÍ o íomecimenlo mediante a apresentação de requisiçáo especificá
(autoÍizaçáo para abastecimento), em duâs vias, expedida pela Fâzenda da Esperança;

9.2.6 - AutoÍizaçóes pâra comercializaçáo de combuíiveis emilida pêla Agêncja
Nacional de Pelróleo.

9.2.7 - Fomecer combuíível que atenda a especiÍrcaÉo técnica exigida peta Agência
Nãcional de Petróleo - ANP - www.anp.gov.bÍlprecos/abert.asp_

9.2.8 - A empresa deverá manter as condi@s de participaçáo no peÍíodo que estiver
atendendo a ContÍãtantê.

9.2.9 - O combustível Íomecido deveÉ estar rigorosamente defliro das especilic€çóes
estabelecidas neíe Termo de Referência A inobseÍváncia destas condiçóes implicará
recusa do objeto sem que c€iba qualquer tipo de ÍeclamaÉo por parte da CONTRATADA
inadimplente.

,IO - CRO}IOGRÂTIA DE DESEiIBOLSO

10.1 - O cÍonograma de desembolso seÉ mensal no valor de Rg _, confoÍme quantitativo
solicitado, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40. da Lei Federal no 8.666/93.

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ -
Av. João xxlll, sÍ'l - Cêntto
CNPJ:0í 6t2.A32,ImO1-21

Minuta dô Fdrâl do PP SRP n' ,022 - CPI,PMAAPMA
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Folhas n"

Rublica:

CNPJ sob o n.o

PREFEITURA UNICIPAL D€ ALTO ALEGRE DO PINDÂRÉ . MA
Av. João Xxlll, S/N - CêÍko
GNPJ: 0í.612.8320001-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 

-'2022 
- CPUPUAAP

Na qualidade de representante legal da empresa
credenciamos

inscrita no
o Sr.

*w
.. j. i'.

ANEXO II

MOOELO DE CARÍA CREDENCIÂL

Prêfeiture tf,unicipal de Atto Alêgre do Pinda16
Att,:COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPUPMAAP

RsÍ.: PREGÃO PRESENCIAL SRP N" _í2022 - CPUP AAP

, Portador da Cl n.'
, para nos represenlar na licitaÉo em referência, com poderes para

formular ofeÍtas, lances de preço, re@rer, ÍenunciaÍ a Íecur§o e praticar todos os demais
atos pertinentes ao ceÍtame em nome da representada.

Local e dáa
Nome e assinatura do representanle legal com rcconhecimênto dê fiÍma

e do CPF n.'

Mi.ü1a dô rd'l"l dô l,P sRP n' 2022 cPl,/l',MÁÀP/MA

Pási.a 3ols1



F olhas n".

PREFEITURÂ ITUNICIPÂL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ . MA
Av. João Xxlll, SÍ'l - CêÍtto
CNPJ: 01.612.E32/O0O1-21

PREGÃO PRESENCIAL SRP N'-r2022 - CPUPii^aP

ANEXO lll

DECLARAçÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL SRP 

-'2022 
- CPUPÍÚAÂP

A empresa .......... inscÍita no CNPJ no

inteÍmédio de seu Íepresentante legal o (a)

íe) dâ Cl no.................... e do CPF no

aáministrativas cabiveis e sob as penas da

Brasileiro, que:

s(a)................... ...
DECLARA,

lei, em especial o aÍt- 299

por
portador

sob as sançóes
do Código Penal

1) Quanto a êmprsgaí agentês incâpaze3 ou lg-hivamentê incapazes; consoante o
' oisposo no triciõ v oã lrt. 27 da Lei no 8 666, de 2't de junho de '1983' acrescido

p"fã-i"i n'9.854 de 27 de outubÍo de 1999' que náo possui em seu quadro de

pãssoat empregado(s) com m6nos dê 18(dêzoito) anos em trabalho notuíro'

perigoso ou'inátuoài e em qualquer trabaiho.menore§ de í6 (dezesseis) anos'

saN; na condiçáo de apÍendiz a partir de 14 (quatorze)'

2) Quenb a Gondk;ão IE'EPP'COOP' e§ta empresa está exduída das vedaçôes
'áníanlesnaLeibomfiementarn"'l47l2o'l4e'napresentedata'éconsideÍada:

( ) MICROÊMPRESA, conloÍme LeiComplementar nÔ 14712014: 
.

i i Éü]i;nÉsl oe peôuelo ponte, contorme Lei complementaÍ,no 1472014'

i í õôoÊEmrrÚn, -nforme artiso 34 da Lei Federal no 1't '488t20o7 '

( ) Náo e ME/EPP/COOP.

3) Ouanto eo pleno conhêcimênto e atêndimento às.exigâncias de habilitação!

que esta empresa atãnãããiúo" ou t"q'isitos de habilit?Éo' bem c'mo apresenta

ü ôúà *' iãá"tçao oo obieto e do preço oÍerecido os quais áendem

Plenamente ao Edital'

4) Quanto a inêxistência de fu impêditivo de licitaÍ;. nos termos do artigo 32' § 2 o'

' d; Lei FedeÍal no 8'666i93, que até a PÍesente dala nenhum íalo ocoÍeu que a

inabilite a paÍtacipar d;ã'iÉêÀô 
"m "piôttre' 

e qye collra ela não existe nenhum

pedido dê Íalênoâ o;;;Àã ótaáã outrossim' conhecer na integra o Edital e

que se submete a todo§ os seus teÍmos'

a. Dêclara ainda, nos teÍmos do ariigo $' lll' dâ-Lei FêdeÍal n'o 8.666/93' que

nao possui eri'sei-quâro-tuncionãt servroor pu.u]ico ou dirigente de óÍgâo ou

erÍidade contratante ou Íesponúvel pelâ liciiaÉo 
.

l. oectara tamiiã""-"! rà-lÃ ãã átt''so r' l e'll' da Lei Federal n o s 666/93'

que náo incide em suas hiÉtes€s vedadas'

úffi --'..' -.... --- -'--oeaaa"re*r.Lno::-cet*veeea'a
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Folhas n"

Processo

PREFEITURÁ UNICIPAL DE AITO ÂLEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. Joâo Xllll, Srl'/ - ContÍo
C PJ: 0í.6í2.832/m01-21

5) Ouanto a elâboraçâo ildependente de propcta:

a) A proposia anexa íoi elaborada de maneira andependente (pelo licitante), e que o
conteudo da propo6ta anexa nào foi, no todo ou em parte, direta ou indirelamente,
informado a, discutido com ou recebido de quahuer outro paÍticipante potencial ou
de fáo da (identiÍicaÉo da licitaÉo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intençáo de apresentar a proposta anexa náo foi infoÍmada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro pa.ticipante potendal ou de fato da (identificaçáo da
licitação), por qualquer meio ou porqualquer pessoa;

c) Que náo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inffuiÍ na decisáo de
qualquer oúro participante potencial ou de Íato da (identmcâção da licilaçáo) quanto
a participar ou náo da Íeferida licitaçáo;

d) Que o conleúdo da proposta anexa náo seÉ, no iodo ou êm parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro parlicipante potencial
ou de fato da (identiÍicação da licitaÉo) antes da adjudicaÉo do objeto da refeÍida
licitaÉo;

e) Que o conteúdo da proposta anexa náo loi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integÍante de
(órgáo licitante) antes da abertura oficial das prcpoías;

f) Que eíá plenamente cienle do teor e da eíensão desia dedaraÉo e que detém
plenos poderes e iníormaÉes para firmàla.

Local e dâta
Nome e assinatura do representante legal

lobsevaçáo: em @s afrmatvo, assinalar a íessa/ya ao;,?a - EsÍa &clataçáo deveÉ ser
emitida em papel que idenbfrque o ügáo (ou emprP-sa) emissorl

Mmu(l do Edital do l't' sRP n'
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Prezados Senhores,

SubmetemG à apreciaçfu de V. Sa. proposta nos teÍmos descritos abaixo,
assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigaçóes estabelecidas no

edital e seus anexos.

PROPONE TE:
RAZA O SOCIAL:
SEDE:
CNPJI
TELEFONE/FAX:
ENDÉREÇO ELETRÔNICO
í. PROPOSTA DE PREçOS:

ANEXO IV

ODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA ENTREGA DO ATERIAL:
4. CONDIÇÔES DE PAGA'íEi{TO:
5. DADOS BANCÁRIOS DA Ei'PRESA:
o. rnrônuÀçÔes oo REPRESENTANTE QUE ASSINAú O CONTRÂTO (Nome' RG,

CPF, Endereçol

Folhas n'

pREFETÍuÍla muNrcrpaL D€ ÂLTo aLEGRE Do ptNoaRÉ - MA
Av- João Xxlll. SIN - CêÍÍtro
CNPJ: 01.6í2.8320001-2í

pREGÃo pREsENclaL sRp No _,2022 - cpupitAAp

Alto Alegre do Pindaré (MA), 

- 
de 

- 

de

Assinatura do representante legal da empresa

Processo n1

R u blic

Itêm Oêscriminação UND QDT
P]3ço máximo

de bomba
(Ri)

Percentual dê
desconio sobre

o pneço
márimo de
bomba (%l

Sub-total (R$)

01 DIESEL S-10 Litro 88.000 Rg x,)oo(
Ex: x,xxoÁ

02 GASOLIM COMUM Litro 58.520 R$ x.xxx
vAtOR TOTAL GLOBAL R$

Pásinâ 33/51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINOARÉ - MA
Av. João )«lll, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.a32,/000'l'21

PREGÃO PRESENCIAL SRP NO 
'2022 

- CPUPiiAAP

ANEXO V

IIINUÍA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

ÂTA OE REGTSTRO DE PREçO N. _12022
AT^ DE REGISTRO DE PREçO que entre si cêlebram o
MUNICíPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, POT
intermédio da PREFEITURA líUNlClPAL....... e a
empresa XXXXX§XXXXIXXX, tendo poí objelo
REGISTRO DE PREçOS para Ír.rlura e eventual
contrâtação de pessoa jurídica para Íomecimenlo de
)@o(x»o(»meoc(rcooc(.

O MUNIC|PIO DE ALTO ALEGRE OO PIi{DARÚMA, AIrAVéS dA SUA SECRETARIÂ
MUNICIPAL DE SAÚDÊ, sediada na Av. João Xxlll, S/N - Centro, Alto Alegre do
Pindare/MA, CNPJ n'0'1.612.832y0001-21. nestê alo repíesentada respectivamenle pelâ sua
Secretáriâ Municipal de Saúde Sra. ARIA DÂYANE HÂROUES, brasileira, câsada,
PorladoÍa do RG no 01457011200G1/SSP-MA e inscÍita no CPF sob o no CPF: 035.341.903-
60, E AtrAVéS dâ SUA SECRETARIA iIUNICIPÂL DE ASSISTÊT{CIA SOCIAL, TMBALHO E
CIDADANIÂ, sediada na sediada na Av Joáo )«lll, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA,
CNPJ No 01 .612.83i,0001-21 , neste alo representado respedivamente pela Secráária
Municipal de Saúde Sra. El..zÂ ilARlA SANTOS DO llASClMEl{ÍO, brasaleira, casada,
porladora do RG no 77592797-0 SSP/MA, e inscría no CPF sob o no 844.413.803-72.
residente e domiciliado na Rua Nova, no 403, BairÍo - Centro, CEP no 65.398-000. com
obediêncja geral a Lei n' 10.520 de 17lO7l2OO2, pelos Decretos n. 3.555/2000 de
20/0912019, no 7.892120í3 ê subsidiâÍiamentê pêla Lêi n'8.666 dê 21í0611993 (e suas
alterações postêriores), doravante denominado CONTRAÍANTE, e de outro lado a
empresa )ffiXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob no »o«»ooooooooo( ê lnscriÉo
Estadual no )oooooooooooe(p(, com sede na Rua )ooaoffixx, no )ooooooo(, Batrro )ooo(»«xx,
em _-_ - CEP n" x )ooqx)«)oo(, neste áo representada pela(o) Srâ(o).
XXXXXXXXXXXX, brasileira(o), casada(o), empresária(o), portadora(o) do RG n.
xrooooo«xxx, e do CPF n. xxxx)o(x)(xxx, residente e domioliada(o) na nla )o«)ooooo«, no
xrooc«, em - , ê seu valor rÊgistrado na cláusula segunda desta ata,
considerando o julgamento da licitaçáo na modatdade PREGÃO PRESEI{CIAL SRp N"
_1202a PÍoceaso no 38712021, bem como a classificaçáo da propoía e a respectiva
homologaçáo, RESOLVEiI registrar o pÍeço da empresa, nas quantidades estimadas anuêis,
de acordo com a classificaÉo por ela alcançada no item, âtendendo as condiçôes previstas
no lnstrumento Convocâlório, TeÍmo de ReÍerência e seus anexos e as constanles desta Ata
de Registro de Preços, para ÍormaÉo do SISTEmA DE REGISTRO DE PRÊçOS - SRP
destinado a contrataçóes futuras sujeitando-se as parles às normas @nstantes das Leis e
Decretos supracitados e em conformidade com as disposi@s a seguir.

Folhas n'.

Processo n:

Rublicai

Mmul! rlo Fdibl do Pl sRI) n' ê021 (iPr.,1)MAAI'/M^
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Rublicál

PREFEITURA I'UNICIPAL DE ALTO ALÉGRE DO PINDARÉ - MÂ
Âv. João Xxlll, stN - C€íitro
CNPJ: 01.612.832000í-21

í.í, O objeto IMEDIATO do presente in§trumento é de regis'lrar o preço unitário obtido na

licitaçáo ÉREGÃO PRESEtlclaL SRP n. 

-t202z 

enquanto o objelo MEDIATo será o

Registro dê P.êço fornêcimento, sob demanda, de combusÚvêis (ga§olina comum e

ól; diesêl s-lO), para abastÉcimento da frota de velculos das secrBtaria $unicipal dê

i"ua" e rc"i"tári"ia social, Trabalho e cidadania do Municipio de Aho Alegre do
PindaÉ, que disponha dê pelo meno§ í (um) po§to dê abastecimênto, com sode a

oelo ao menos ókm de diatáncia da sêde do tlunicípio, e que funcions diariamênte'

ã+n por aia constantes do aludido Termo de ReÍerência qúe acompanhou o Editâl da citada

licitaÉo e que ora o integra.

de bomba (Rt)

*nsa - dêvêtá *t Í)e,,cionà<lo quê
N.,, âxôllcrtiva: A tabelê aclnÊ é nÉranonl
::;";i;l;;;;;;; ár,,Ài"''*,*'a' ""piu*r! 

com aqteta p'vista no Íenno tu ReÍ,Énci€ ê

.;oín a Nopo€ía vertdoer

3.í. Pera a oresente crntÍataÇà) foi lnstâuÍado procedimento licitáório co-m^íundamento nas

ieis n" to.s,oloz e no 8.666/93 e nos Decretos no 7'892/2013' no 3'555/2uuu'

. DA CLASSIFICAçÀO DA ÉÍf,PRESA

2.í. Empresa vencedora:

ernpro., @ lrol'
óHi.tr xXXXXXXXXXXXxXX lnscrição Estadual: Endoreço:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx
cidadê: xx»o«)ux1 cEP: )uxxxxxx)ü
ieieÍone: xxxxxxxxxx Eflail:xx Representante lesglr lll -.........-..
àlc''ã;ixxixxxxxxÓrgãoExp.:XXXXXXXXXX cPF:/ü/ü)Uxxxxxx

2.2, Planilha Demonstrâtiva de PÍEço§. Planilha DêmonstraüYa de Preços'

VALOR TOTAL GLOBAL

DIESEL S-10

TERCEIRA - DA CONTRAT

M",úb d.litltLl d,, PP sRP t'-'2022 CPI'?MAAI/MA
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Processo n1

Rublicai

PREFETTURA uNrctpal. o€ aLTo aLEGRE Do ptNDARÉ - MÁ
Âv- João X-xlll, SrN - CêítÍo
CNPJ: 01.6í2.832000'l-2í

3.2- O lomecedor Íica incumbido de aprêsêntâí pÍocuraÉo, contíalo social, carta de
preposiÉo ou documento equivalente (original ou cópia autenticada), que designe
êxpressamente o seu ÍepÍesenlanle hâbilitado para ráirada da solicitaÉo de empenho.
3,3. A assináura de recebimenio no verso da solicitaçáo de empenho ou a assináura na
Ata de R€istro de Preços supre a necessidade de convocáçáo.

CúUSULA qUARTA - DA VAUDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçO§

4.í. O Íegistro de preço constante desta Ata, Íirmada ênlre a PMAAP e a empÍesa que
apresenta. a proposta dassificada em 'lo lugaí em consequência do presente ceÍtame, teÉ
validade pelo p.azo de 12 (doze) meses contados a pariir da assinatura da ARP pelo
OrdenadoÍ de Despesas ê a classificâda em píimeiao lugar
4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários náo ficaráo obrigados a
adquirir os maleíiais exdusivamente pêlo SRP, podendo realizar nova licitaçáo quando
julgar oportuno e conveniente, ou mesmo pÍoceder às aquisições por dispensa ou
inexigibilidade, se for o caso, nos lermos da legislaÉo vigenie, náo cabendo qualquer lipo
de recurso ou indenizaÉo às empresas §gnatáÍias do SRP.
4.3. Na hipôtese do ltem 4.2, caso o preço resultante da licitaÉo, dispensa ou
inexigibilidade seja igual ou superior ao constante no Sislema de Regislro de Preços, o
órgáo fica obrigado a adquiÍir os matêriais junto à empr6a signatáÍia desle lnstrumento, eis
que ê§â iem o direito de preíeÍência
4./t. A partir da vigência da Ata de RegistÍo de Preços, o íomecedor sê obriga a cumprir, na
íntegra, todas as condiçóes estabelecidas, Íicando suieÍto, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

CúI'SiULA QUINTA. DA ADXI ISTRAçÃO DA ATA DE REGISIRO DE PREçOS

5.í. A GeÉncia da Ata de Registro de Preços fic€rá a cargo da PMAAP coníorme Decreto
Munjcipâl conespondente, nos termos das normas que regem a máéria e normáizaçóes
intemas.
6.2. A Ata de Registro de Preços onunda deste certame, du€nte suâ vigência, desde que
previamentê autorizada pelo órgão gerenciador, podeÍá ser utilizada poÍ órgáos e entidades
da Administraçáo.
5.3. Os órgãos ou entidades interessados na úilizaÉo da Ata de Registro de PÍeços
deverão encâminhar solicitaÉo prévia ao órgáo gerenciador/DepaÍtamento Administrativo.
5.4. A utilização desta Ata por outÍo óÍgão ou enüdade fica condicionada ao5
seguintes pÍessupostos:

a) Não.ompromeümento da capâcidade operacional do fomecedor;
b) Anuência expressa do Íomecedor.
c) Não excêder a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos do lote do instrumento

convocalórioi
5.5 O quantitativo decorÍenle das adesóes à ata de registro de preços náo poderá excedeÍ,
na totalidade, ao dobro do quantitativo dc cada item Íegislrado na ata de registro de

Mi.(nsdó Fnid do PP SRPi"-12022, CPI./Pr',AAPÀÁA
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Folhas n"

Proces§o n1

PREFEITURÁ f,UNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINOARÉ - MA
Av. João Xxlll, SrI\l - Cêitto
CNPJ: 0r.612.832000í-21

preços para o órgáo gerênciador e ôÍgáos pariicipantes. independenle do númeío de órgáos
não paÍticipantes que aderirem.

CLÁUSULA SEXTA . DO PREÇO

6.í. Os pÍeços regislrados parâ a empresa signatária deste inslrumento sáo aqueles
constantes na Planilha Demonstrativa de Preç6.
6.2. Em cada tomecimento, o preço total será o produto do pÍeço unitário oÍa regislrado
multiplicado pela quantidade que se deseja comprar.
6.3. É vedado qualqueÍ íeaiuste de prêços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data de apresentaÉo da propoía, excelo por força de legislaÉo ulterior que assim o
permitâ.

realizará nova pesquisa de

6.5. No preç. registrado esláo incluidas lodas as despesas relalivas ao objeto (tributos,

fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).
6.6. A revisáo de preços ocoÍrerá conforme artigos 17, 18 e'19 do Decreto n.7.892/2013 e
cláusulas do edital.

7.1 - O combustivel deveÍá ser fomecido de Íorma paÍcelada e continua no estabelecimento
da Contratadâ, mediante apresentação em 02 (duas) vias do documenlo de requisiÉo,
pÍeenchido com a(s) especiÍicaçóes e quantidade(s) do(s) produtos(s) solicitado(s) e
devidamente assinado, sobre canmbo, pelo Gestor Municipal, ficando a pÍimeira via em
poder da Contratada e a segunda via em poder da Contratante, devidamente assinada,
sobre caÍimbo, pela Contratada no ato do abastecimento.
7.2. Fic€ vedado o substabelecimento para abastecimento.
7.3. O Íomecimento terá anício a partir da dáa de assiníura do Contráo.

ta[ÃusulA orAvA - LocÀt oe ÉonrecmEtto

8.í. O âbastecimento da frota de veiculos do Municipio de Alto AlegÍe do Pindâré se dará

em 01 (um) posto de abaslecimento, que funcione diaÍiamente, 24h, na zona urbana dessa
municipalidade.

'c
9.1. Manler, durante a vigência da ARP, todas as condições de habilitaçâo exigidas no edital

de licitaÉo respeclivo.

6.4. Msando subsidiar eventuais revisôês, o óÍgáo gerênciador
preços.

Mruu do üial do PP SRP n' /2022 -CPt M^^P rlÀ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ATEGRE DO PINOARÉ - MA

Âv. Joáo Xxlll, Sí! - ConEo
CNPJ: 01.612.632/000í-2í

9.2. Executar Írelmente o objeto desla Ata, coníoíme Termo dê reÍerência, comunic:rndo,
imediatamente, ao repÍesentante legal do órgáo gerenciador ou signatário qualquer fato
impgditivo dê seu cumprimento.
9.3. Responder âs notificaçóes no prazo edabelecido.
9.4. Náo assumir obrigaçoes que compÍometam ou prejudiquem a capacidade de
fornecimento ao órgão gerenciadoÍ e aos órgáos parcerros.
9.5. A prestaçáo do seNiço deveÉ ser coordenada pelo GESTOR no interior ou Ditetor do
Fórum os quais ateslaÉo o volume sugado-
9.6. O volume de dejetos retirados deveÉ ser ateíado por reláório (conforme modelo) pelo
Geíor da ComaÍca ou do PMÁAP ou seu substituto, ou servidor da Justiça Íesponsável
pela localidade. O relatório da píestaçág de serviços deveÉ acompanhar a Nota fiscal
devidamente atestada pelo fisc€|.
9.7. Responsabilizar-se poÍ todos os impodos, seguros, ta(as e encargos deconenles do
objeto do pÍesente inslrumento;
9.8. Atender todas as condiçóes de hatilitaçáo e qualificaçáo exigidas, nos termos da Lei
n.o 8666/1993.
9.9. Forneceí telefone, e-mail e endereço para notmcações e atendimento dos serviços que
surgirem.
9.10. A Contratada deveíá indicar um pÍeposto com competência pala tomar decisóes em
nome da @nlratada em assuíÍos relacionados a execuÉo do contrato, especialmente no
cumprimento das dáerminaçôes do fiscal do coniÉto.
9.11. A Contratada e responúvel pelos danos causados diretamente a Contratante ou a
terceiros, de@nentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do contrato, náo excluindo ou
reduzindo essâ responsabilidadê, a fiscatizaÉo ou o âcompanhamento do cor{Íâlo pela
Contratânle.
9.12. Cabe a CONTRATADA áender prontamente a quaisquer exigências da risc€lização
inerenles ao objeto do Contrato, sem que disso dêcorÍa qualquer ônus para a
CONTRATANTE, náo implicando a atiüdade da fiscalizaçáo sem qualquer exclusáo ou
reduÉo da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante tercêiros, por qualquer
irregularidade e, nâ ocorÍência desta, náo implica conesponsabilidade da CONTMTANTE
ou de seus agentes.

CúUSULA DEz . oBRIGAçÕES ESPEGIAIS Do ÓRGÃo GERENCIADoR

10.í. Gerenciar a ARP nos moldes do Deqáo n.7.A9212013.
10.2. NotjÍicar o Íornecedor para verificar o seu aceite em caso de Íomecimento para órgáos
âdêrêniês
í0.3. EnêaminhaÍ ópias da ARP aos óÍgáos âderênles.
í0.4.í. Cãberá ao órgáo aderente a adicâÇão de penalidade ao fomecedor em caso de
descumpíimenlo das cláusulas desta ata, deveodo sêr encaminhada cópia para
conhecimento da decisáo de aplicaÉo de penalidade, ao fscal da ARP.
10.6. Cancelar, parcial ou tolalmente, a ARP.

Folhas n9

Processo n9

Ru bliça r

Minúa ô Frir,l do PP sRP n' 2Ol2 - cPl,Í'M ÂP^,1,^
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ONZE - DA o

11.1. Os óÍgáos signatários fiscâlizaráo o exato cümprimento das dáusulas e condiçóes
estabelecidas no presente inírumento.
11.2. A omissáo, total ou parcial, da fisc€lizaÉo náo eximirá o fomecedoÍ da integral
responsabilidadê pelos encargos que sáo de sua competência.
11.3. Cada órgáo partjcipânte ou aderente deverá indicar o fiscal-gestoÍ do contrâto.

CLÂUSULA DOZE - DO CANCELAIIENTO DA ATÂ DE REGISTRO DE PREÇOS

í2.í, O regiíro do fomecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condiçoes da ata de regiío de preços;
b) náo retiraÍ a nota de empenho ou inírumento equivalente no pÍazo eíabelecido pela
Administraçáo, sem justificativa aceiÉvel;
c) não aceitar reduziÍ o seu preço regiíÍado, na hiÉtese deíe se tomaÍ supeÍior àqueles
pralicados no mercadoi ou
d) soÍreÍ sanÉo prevista nos incisos lll ou lV do câput do art. 87 da Lei nô 8.666, de 1993,
ou no aÍt. 70 da Lei no 10.520, de 2002.
í2.í.í. O cancelamento de regiíros nas hiÉteses previsitas nâs alinêâs a, b e d do item
anteÍior seÉ foÍmalizado por despacho do óÍgáo gerenciadoÍ, assegurado o contEditório e
a ampla deÍesa.
í2.2. O c€ncelamênto do regislro de preços poderá ocoreÍ por Íáo superveniente,
deconente de caso fortuito ou Íorça maioÍ, que prejudique o cumpÍimento da ata,
devidamente comprovados e justiíicados:
a) pgr razáo de interesse público; ou
b) a pedido do fomecedor.

USULA TREZE . OO PAGAHENTO

PREFEITURÂ ,,IUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDÂRÉ. MA
Av. João XXll,, SJN - C€ntrô
CNPJ: 0í.612.E320001-2í

13-1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancáÍia emitida em favor da empl.esa
contratada, na estrita ordem cronológica da data de sua exigibilidade, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a partir da dáâ de entrega da Nola Fisc€|, a ser processada em duas vias,
com todos os campos preenshidos discÍiminando valor unitário e total do item, sem rãsuras
e devidamenie ateíada pelo serviilor responsávêl pelo recêbimerío do bem, constando,
ainda, o númerg do banco, da agência e da contâ coÍrenie onde deseja receber seu crédito.
13.2. A câda pagamênto seÉ verificada a situaÉo de validâde dos documentos exigidos na
habilitaÉo.
13.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou inegular, o fomecedor
será notificâdo para rêgularizaÍ.
13.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à
regularizaÉo. Findo o prazo, em náo sê manifestando ou náo regularizando, o fato deverá
seÍ certiÍicado e comunicado ao Depaíamento Adminislralivo do órgão gerenciador paÍa as
providências cabiveis.

Folhas n''

Processo n:

Rublical

Minur. do Fdral dô PP sRP r" 4012 CPL,?M^AP r^
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Folhas n"

Processo

PINOARE - MAPREFEITURA MUNICIPAL OE ÂLTO ÂTEGRE DO
Av. Joáo Xxlll, S,N - Cêntro
CNPJ: 01.612.832/0OO'l-2'l

'13.5. Caso ã documentaÉo estêla disponivel na rintemet, o próprio óÍgáo signâtário poderá
baixála e canear para os autos, sem necessidade de comunic€r o fato ao fomecedor.
í 3.6. Junto âo corpo da Nola Fiscal é recomendado que o Íomecedor faça coníar, pâra Íins
de pagamento, o nome e número do banco, da agência e dâ conla conenle, assim como se
disponível, o número do fac-símile.
13.7. A adjudicatária náo podeÉ apresentar nota Íiscâl/fatura com CNPJ divêrso do
regisirado nâ Ata de Registro dê Pre@s.
13.8. A nota íiscaufãtura aprêsentada em desacordo com o eíabelecido neíe Editâ|, na
nota de empenho, na Ata de Regiíro de Preços gu com qualquer circunslância que
desaconselhe o pagamento será devolvida à adjudicatáÍia e neste caso o prazo previsto no
subitem í3.í. será intenompido. A conlagem do prazo previsto para pagamento será
iniciada a partir da respecliva regulaÍizaçáo.
13.9. Nenhum pagamento seÍá efeluado à adjudicatária enquanto pendente de liquidaÉo
quâlquer obrigaçáo. Essê falo náo será gerador de direito a reajusta mento de preços ou à
atualizaÉo monetária.

USULA QUATORZE - DE FATURA EI{TO

14.'1. O documento de cobrançâ (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao
órgào comprador, que terá o pÍazo de áé 30 (trinta), na Íorma estáluída no A.t. 40, XlV, "a",
da Lei no 8.666/93, ou intenomper o prazo, no câso de qualquer incoÍreÉo detedada.
14.2. O documento de cobrança seé emiiido em nome do óígâo compÉdor, sem emendas
ou Íasuras, fazendo mençáo expressa ao número da Solicitaçáo de Empenho e contendo
todos os dados da mesma

14.2.1. O número de inscriÉo no CNPJ da empresa deveÉ sêr o mesmo da
documentaÉo apresenlâda para habilitaçá), da Proposta Comercial e do documento de
cobrança, que serviu de base pâra emissáo da SolicitaÉo de Empenho.
'14.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou seNiços deveráo eíar inclusos no
valor tolal do documenlo de cobíança, observada a legislaÉo tíibutária apliével à esÉcie.
14.4. Qualquer alleraçáo de dados bancários somente seÉ permitida desde que eÍetuada
em papeltimbrado da empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado
por documento hábil e encaminhado ao órgáo comprador, anles do processamento do
respectivo pagamenlo.
14.5. No documenlo de cobrança náo deveÉ constar descÍiÉo eíranha ao constante da
SolicjtaÉo de Empenho e Termo de Referência.
14.6. A Contratada apresentará mensalmente à Contralante as Notas Fiscais para o áo de
ateslo, liquidaçáo e pagamento do produto fornecido, acompanhadas das primeiras vias de
requisiçáo de abaíecimento emitidas pela Municipalidade.
í4.7. O pâgamento dos combustíveb fomecidos será êÍetuâdo, por meio de ordem bancáíia
emilida em nome da Contratâda, para cÍálito na conta coÍTente por ele indicada, uma vez
satisÍeitas as condiçóes eslabelecidas no Contrato.
14.8. A Nota Fiscal deveÉ ser emitida de acordo as respectivas quantidades do produto
fomecido, com preço unitário e preço total, deduzidos o desconto aplicado no pÍe@ máximo
da Tabela de Pre@ da ANP, corespondente a semana do faturamento, contendo ainda o

Míúr dotdünld.l,l,slrl)nr /?0?2 cPlfM 
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Folhâs n".

Processo n1

R u blicai

PREFEITURA MUNICIPAL OE ALTO ALÊGRE DO PINDARÉ . MA
Av João Xxlll, S,lN - Gêntro
CNPJ: 0í.612.832000'l-21

endereço do local de entÍega, devendo, âinda ter no verso, o aleío do re@bimento dos
produtos e anexo a impressáo das tabelas disponiveis no site da ANP
(httpr/www.anp.gov.bÍ/preco) que comprove as ÍeÍerências.
14.9. No caso de náo ser apresentadâ a impressáo das tabelas disponiveis no site da ANP
(http://www.anp-gov.bÍ/preco) para fins de aÍeriÉo do valor na semana conespondente ao

iaturamento, será úilizado como base para fins de faturemento o valor médico orÇ€do no

reÍerido processo licitatório.
14.í O. A PMMP terá o prazo de 30 (trinta) dias úleis para eteluar o paoamento' conlado da
data de recebimento da Nota FiscáI, desde que náo haja fator impeditivo provocado pela

Contráada.

15.'1. Nos termos do art. 7" da Lei n' 1O.52O|2OO2' ÍÊaÍà impedida de licitar e corÍráar com

a Uniáo, Eíados, Distíito Federal ou Municipios e será informado a PMMP os sistemas de

cadastramenlo de ÍomecedoÍes a que se retere o inciso XIV do art. 40 da mêsma Lei, pelo

prazo de até Os(cinco) anos, sem prejuizos das muhas previstas neíe Edital e das demais
penalidades legais, a licitante que:' a) Nãoãssinar a Ata dà Registro de Preços, quando convocada dentro do prâzo de

vâlidade de suâ pÍoposta;
b) Náo ;tá a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigência da

Atai
c) ApÍeseÍúar documentaçáo Íalsa;
d) Deixar de apresentar documerÍos exigidos para o ceítame;
ei Reiardar, falharou fíaudar a execução da obrigãÉo assumida;

D Náo mantiver a Propoía;
g) CompoÍtar-se de modo inidôneo ou cometeÍ Íraude Íiscal.

í5.í.1.õom fuicro no aÍtigo 7o da Lei no 10.520 e nos artioos 86 e 87 da Lei n'8'666/93 a

"àlroi"rtáti" 
ficará sujeita, no caso de áraso injustiÍic€do, assim considêrado pelo

Ad'ministÍação, de ináxecuçáo total ou parcial da obrigaçáo, . 
sem prejuizo das

,eiúnsauiiiaai." civil e criminal, assegurada a pÉvia e ampla deÍesa, às seguintes

penalidades:
a)adYeÍtência;
b) multa dei
b:í) o,s%(meio por cenro) sobre o valor adiudicado, no caso de atraso injustificado

para áenài.ento dos prazos estab€lecidos pela AdministraÉo para apresenlaçáo

de documentos ou assináura e devoluÉo da Ata. Caso o atraso para assinatura e

àevàiuçáo da eta seia supeíor a 1o(dez) dias, e a crilério da AdministraÉo' poderá

"onntr',i=, 
in"r."rçâ total da obrigaÉo a§sumida, sem prejuizÔ da rescisáo

unilateral da avença;
;.ri õ.ai(ili" rff*rdo) sobrê o valor constante da nota de empenho' no c€so de

atraio inluàmcado para entÍega do objáo, ate o iimite de 1oolo (dez por cento) Após

àó (uinté) ai.", e a critério ãa Administtaçáo, poderá ocoÍrêr a nácaceiiaçáo do

M-,laã., E t r.! do PP sRl' ,r --?022 - CPUPMÀAP^'i^
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PREFEITURA TUiiICIPAL DÉ ALÍO ALEGRE DO PINDÂRÉ . MÂ
Av João /ülll, S/N - coÍÉro
CNPJ: oí.6í2.832,0001-21

objeto, de forma a conÍiguraí, nês§a hipótese, inexecução parcial dâ obrigaçáo
assumida:
b.3,) 3% (três por cento) ao dia sobre o valor do bem, no caso de akaso injustiticado
para substituiÉo do objeto que apÍe§entar defdtos de fabric€Éo durante o período

de garantia, limitada a incidência de'to(dez) dias. Após esse pÉzo' e a críério da
AdminiíraÉo, podeÉ configurar inexecuçáo parcial da obrigaçáo assumida;
b,4.) /O% (quarêÍta Por cento) sobre o valoÍ do bem, na hipótese de áraso por

período supêÍior ao previío na alínea'b.3';
b.S.) fO'l (aez poí cento) sobrê o valor total adjudic€do, no caso de não aceitar
mânler o compomisso assumido quanto aos preços Íegiírados, ou em caso de
inexecução toial da obÍigaçáo assumida;
c) susÉnsáo tempoÉria do direito de participar de licitaçáo e impedimento de
contíalar coÍn o PMAAP, pelo prazo de aré 2(dds) anos;
d) declaraçáo de inidoneidade paÍa licitar ou contratar com a Administraçâo Pública

15,2. O úabÍ da úu[a, aplicada apó§ o Íeguhr pÍocesso adminislráivo. será descontado de
pagamenios eventualmeríe devidos pelo PMMP à adjudicáária ou cobrado judicialmente

oor meio da PÍocuradoria Geral do Municipio.
iS.A. As sanqões previslas nas alineas "a". "c' e "d' do subíem í5.1 í podeÍáo ser

aplicadas, cumuláivamenle, à pena de multa.
1b.4. As penalidades previías nas alineas "c e "d'do subitem í5.í.'l também poderáo sêr

aplic€das à adjudicâtáÍia ou âo licitante, conÍorme o c6o, que tenha soíído condenaÉo

definitiva poI iÍaudar recolhimênto de tribúos, práicar alo ilícito visando â fruírar os

objetivos da licitaÉo ou demonstÍar não possuir idoneidade para contíâtar com a

AdminÉtÍaçáo.
fi.à, àá .'conrrat aa náo pÍoceder ao recplhimenlo da mulia no prazo de 5 (cinco) dias

úteis contado da intimaçáo por pâÍte da PMAAP, o respedivo valor seÉ encaminhâdo paÍa

execução pela PÍocuradoria Geraldo Munlcipio.
iâ.0-.-óíàã que apti€ar a penalidade cabeiá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis' a

contar da ciênãa dâ intimaÉo, podêndo a AdminisÚaÉo reconsidera,r ou náo sua decisáo

ã, nÀ* pr* 
"n""minhâio 

devidamer*e informado para a apreciaÉo e decisâo superior'

dentÍo do mesmo prazo.
ii.i.êãra" puofiáaas na lmpÍensa oficialas sançóes adminiíÍativas pÍevistâs no subitem

'15.'1.1, c, d, de§ta ARP, indusive a reabilitaçáo pêrante a AdministraÉo P-ública

ii.g. ó-àó;ir"r órgâo adeÍente a ARP séÉ o Íesponsável pelas sanÉes administrativa§

"ãiiú*i" 
* ror"éaor, indusive aplicâçáo da pena prêvista nesta ARP, de a@rdo com o

qle preceú a f-ei no 10.520102, n'à.666/93 e pelos Deqetos no 7 892/2013, n" 3 555/2000

e regimento intemo conespondenie.

í6.í. Esta Ata de Regiíro de Prêços vincula-se às disposiçõe§ conlidas nos documenlos a

seguiÍ especiÍlc€dos. cujos teore§ sáo conhecilos e acãtados pelas paÍtes: 
- --"= ;í- Éoitài a" i"egro eaEsENclAL sRP n'-12022 - Píoc' 387t2021' remo

de Referência que acompanhou o editâl:

Processo n9

Mioús do lr.litrl do PP SRP n' t2o22-aPt l,MAAP/l! \
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Folhas n9

Processo n:

Ru t licã;

b)
c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
Av. Joáo Xxlll, S/N - CântÍo
CNPJr 01.612.8320001-21

Proposta escrita do fornecedor ou negociaÇão/recomposiÉo de preç!
Ata da Sessáo Pública.

DEZESSETE . DAS PRERROGATIVAS DO ORGÀO GÊRENCIADOR

í7.'1. O fomecedor reconhecê os direitos do órgáo geÍenciador reláivos ao pÍesente
instrumeflto:

a) Modificálo, unilateralmeÍúe, para melhor adequaçáo às ,inalidades do
inteÍesse público, nos termos do AÍ1. 65 da Lei n' 8.666/93, respeitados os direitos do
Fomecedon

b) Cancelálo, total ou parcialmefite, nG casos especiÍcádos no Art.20 e 21 do
D@Íelo 7.492,2013.

c) Rescindir nos enumeÍados nos At7.77,78,79 eSOda Lei no 8.666/93;
d) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecuÉo, total ou parcial, deíe

inírumenlo;
s) Fisc€lizaÍ junto com os demais órgáos signáários, o Íomecimenlo dos

máêíiâis

í8.1. As conespondências expedidas pelas partes §gnatárias deverào mencionar o número
deíe instrumento e o assunlo especifico da coÍTespondência.

í8.í.í. As comunicaÉes feitas ao óÍgáo gerenciador deveÍáo ser endereç€das à:

PREFEITURA iIUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO - MA . PMAAP
coÍútssÃo PERiTaNENTE DE LlClraçÃO - CPL

Avenida Presidente Médici, s/n, Centro, Alto re do PindaÉ - MA.

í8.2. Eventuais mudanç€s de endereço do órgáo aderente ou dos fomecedores deveráo ser
comunicadas poÍ êscrito ao órgáo gerenciador.

oezetove . ols otspostçÕEs Ftt{Ats

í9.'t. A Solicitaçáo de Empenho, uma vez emitida, náo substitui o instrumento da ARP.
19.2. Todo inslrumento de procuraçáo deveÉ constar Íirma Íeconhêcida do mandante, ngs

termos do Art. 654, § 20, do Ctuigo Civil Brasileiro.
í9,3, O fomecedor obriga-se a marÍter em compatibilidade com as obrigaÉes por ele
assumida, com todas as condições de habilitaçáo e qualific€Éo exigidas na licitaçáo e a
cumpÍií Íielmente as Cláusulas ora avençadas, bem como com as noÍmâs prêviías na Lei

n'8366/33 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
í9.4, Os casos omissos seÉo resolvidos êm reunióes formais feito Delo Fiscal da Ata de

Reoistro de Precos com a emoresa corúrâtada ou seu orocurador e a ouem interessar,

Pá8inà 43/51
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Folhas n'

Processo

PREFEITURÂ UNICIPAL OE ALTO ÂTEGRE DO PINDARÉ . MÂ
Av- João XXÍ|, S/N - Cedro
CNPJi 01.6í2.832,000í-21

lavrando-se, ao lnal da reunião. ata circunslanciada assinada oor lodos os oresentes e
encaminhado ao Ordenador de Despesas para homolooacáo.

VINTE - DA PUBLICAÇÃO

20,1. Para efcácia do presente
publicáÉo na lmpÍensâ Otuial
3.555/2000.

PMAAP providênciaÉ seu extriito
em conÍormidade com o Decreto

instrumento, a
do Município,

de

VINTE E U . DO FORO

2í.{. Fica eleito o Foro da ComaÍc€ de Santa Luzia/MA, responsável pelo Município de Atto

Alegre do Pindaré/MA, pâra diÍimir quaisquer conlrovéÍsias advindas da execuÉo desta Ata
de RegistÍo de Preços.
2í.2. É por estarem de acordo, após lido e a§sinado, as paÍtes Íirmam a presente ARP em

O2(duas) vias de igual teor e forma, para um só eíeito legal, ficando uma via arquivada na

Gerencia SetoÍial de Licitaçáo do órgá) gerenciadoÍ, na foÍma do AÍ1 60 da Lei n'8.666/93

de.......................................... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA
ÍESTEMUNHAS:

l,{i".1â ,1" Edit t d" PP SRP i" 
-1022 

- cFt /PMÁAP/M^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ - MA
Av. João Xxlll, S/N - CeÍbo
CtIPJ: 01 .6í 2.832,000í -21

PREGÃO PRESENCIAL SRP N'-'2022 - CPUPiiAAP

ANEXO VI

II{UTA DO CONTRÁTO

CoNTRATO N" _í2022PÍúAAP
TER O OE CONTRATO DÊ COÍÚPRA E
VENDA OUE ENTRE SI CELEBRAi'I O
iTU lcIPlo DE ALTO ALEGRE DO
PII{DARÉ, ATRAVÉS DA SUA
SECRETARIA MUNICIPAL
EA CNPJ

NA FORMA ABAIXO:

O iIUNlcIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÚ 4. ATTAVéS dA SUA SECRETARIA
MUNICIPÂL DE SAÚDE, sediada na AY. Joáo fülll, S/N - Centro, Alto Alegre do

Pindaré/MA. CNPJ no O'l .612.8320001-21 . neste ato representada Íespec{ivamente pela

sua SecretáÍia Municipal de Saúde Sra. ÍÚÂRlA DAYAI{E AROUES' brasileiÍa, casada,

Portadora do RG nô 01457011200G1/SSP-MA e inscrita no CPF sob o no CPF:

035.34,1,90360. OU SECREÍARIA I'UI{ICIPAL DE ASS§TÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E

CIDADANIA, sediada na sediada na Av. Joáo Xxlll, S/N - Centro' Alto Alegre do

PindaráMA, CNPJ No 01.612.8320001-21, neíe aio representado respeçlivamente pela

Secretária úunicipal de Saúde Sra E|-zA ARIA SAI{TOS DO I{ASCI ENTO, braeilêiía,

câsada, portadora do RG n'77592797{ SSP/MA, e inscrita no CPF sob o n'844 413 803-

72, resideme e domiciliado na Rua Nova, no 403' Baino - Centro, CEP n'65'398-000'
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa 

--anscrita 
no Cadastro

Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ do Ministério da Fazênda sob o no- es'tabelecida

{insêÍir endêreço complêto), neste ato denominada CONTRATADA, Íepresentada por

iini"ri, ó 
"argoÍ, ".nhoi(a) 

(qualiicaÉo do signatáÍio do conffio), in§crito no Cadasko

àe Pessoa F-ísi; - CPF, lob o-, portadoÍ do R.G no 

-de 

acprdo com a

representaÉo legal que lhe é outorgada poÍ 

-(ins€riÍ 

qual dcs insíumentos:
procuraçààrcontato sociauestahrto social) RÊSOLVE celebrar o-rre§ente Contrato

à"-*ni" da licitaçáo na modalidade Pregão PRESENCIAL SRP n'o

-l2OzzCPuP\ú^AP; 

do Ptocêsso AdminisÚativo n.o 387,2021lsêcretária Municipal

a;-Saúda com fundamenlo da Lei no '10.520, de 17 de julho de 2002, do Oecreto no '10'024'

de 20 de setembro de 2019, da Lei nÔ 8.666, de 21 dê junho de 1993, da Lei n" 10 520' de

fi ae lrfno de 2oo2 e na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor'

medianle as seguintes dáusulas e condiçóes:

í. CúUSULA PRI EIRA - OBJETO

í.í. O objeto do presenle Termo de Aiuíe refeÍese a Contratação de pessoa juridica

para lomácimemó, sob demanda, de combuíiveis (gasolina comum e óleo dêsel 910)'

r\an--"r. o rtut u. pr ,sRP n:at)22 - CPUPM ÂP/M^
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*w
PREFEITURA TUTrcIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ - A

Âv. Joáo )«Ít, srN - cênfo
CNPJ: 01.012.832000í -2í

para abaíecimêÍto da frcla dê vêiculos das Secre{âÍia Municipal dê Seúde e Assistência
Social, TÍabalho e Cidadania do Municítio de Alto AlegÍe do pindaÉ, que disponha de
pelo menos 1 (um) po§o de abastecimento, com sedê a pelo ao menos 4okm de
distáncia da sêde do Muni:ífio, e que tuncjone diaÍiamenle, 24h por dia, coníoÍme
especificaçóes e quanütativos estabelecidos no Edital do pÍegáo ideniiÍicado no
preâmbulo e na pÍopoía vencedoÉ, os quaas iniegram esle inírumenio, independente
de transcíiçáo.

1.2. Disqiminação do otieto:

Nota expticaliva: A tabeta acima ê mennãnte itustnAvaõaso seja extensa : deverá ser 
Imencionado que @nstatá em "documento apenso", devnao conpaaiitiiai_se com aqueta

prcvísta no Tenno de ReÍeréncía e cgm a prcposta ven@doÊ_

2. CúUSULA SEGUNDA - VIGÊ CN

2,1..O preo de vigência desle Termo de Comrab teÉ inicio â paÍtir dâ data de
assináuÍa do corltrAo que deveÉ ter vi(Énda até 31t1?,2O_, prono!ávet na torma Oo
art. 57, §ío, da Lei no 8.666, de 1993.

3. CúUSULA TERCEIRA. PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de

3.2.3.2. Estima-se que o cÍonograma de desembotso sêÉ o valor global diluído
mensalmerÍe de forma equitáiva até 311121201A, conÍorme quanlitáivo úficitado lsobdemanda), nos termos da alinea .b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal no 8.666/93.
3-3- No valor acimâ estaio incluídas todâs as dêspesâs oÍdináries diretas e indaretas
de@nentes da execuçáo contratual, inclusive tÍibuios e/ou impoíos, encargos soc,ais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comercjais incidentes; taxa ae aaáinlstraçao,
Írete, seguro e outros necessáÍios ao cumprimerÍo integral do objefo da contrataÉo.

4. CúUSULA QUARTA - DoTAçÃo oRçA ENTÁRh

ConlÍato é de R$

Folhas no.

Processo nl

Item Descriminação UND QDT
Preço

máximo ds
bomba (R$l

PêÍcentraldê
dêsconto

sobÍ€ o pÍeço
máximo ds
bomba Í%)

Sub.totãl
(R$)

01 DIESEL S-10 L(ro R$ x,ro(
Ex: x,xxoÁ02 GASOLINA

COMUM
Lrtro R$ x,xro<

VALOR TOTÂL dOTihLf,S

Minub &r Edibl aô pp sRp ú.,_,20, - cpl,"ÀrÁÁpÀ,íÁ

Pásina 46/s1



Folhas n9

Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÀLTO ALEGRE DO PINDARÉ . MA
Av. João Xxlll, SrN - CeírtÍo
CNPJ: 0í .6í 2.E32,OO01-21

4,í.As despesas decorÍeÍÍes deía contratação eíáo programâdas em dotaçáo

oÍç8Ínentária pópÍia, preüsta no oíçamento do Municipio. paÉ o exercício de 

-'
na classifi caçáo abaixo:

!oooo«-u)c(Ã!oo(I)oow)o(

5. CúUSULA OUINTA - PAGAMENTO

5.í. A Contráada apresêntará mensalmente à Conlráanie as Nota§ Fisc€is para o aio de
atesto, liqukiaÉo e pagamênlo do pÍoduto fomecido, acompanhadas das pÍimoiras vias

de requis(Éo de abastecimento emitidas pela Munbipalidade.
5,2, O pâgamenio do§ combustíveis íomecidos s6rá €fetuâdo' por mêio dê ordêm

bancáía ehitida em nome da Contratada, para cÍédito na conta conente por ele indicada,

uma vez sáiíeitas as condbões estabelecÍlas no coniÍáo.
5.3. A Nota Fiscal deveÉ ser emitida de acordo âs respedives quarÍidâdês do produto

fomecido, com prêço unitário e pÍe@ total, deduzidos o desconto âplicado no preço

máximo da Tabela de Preço da ANP, corêspondenle a semana do fáuramento,
contendo ainda o endereço do local de eríÍega, devendo, ainda ter no verso, o desto do

recebimento dos prcdutos e anexo â impressáo das labelas disponiveis no site da ANP

(http/www.anp.gov.br/pÍeco) que compÍove as ÍefeÍências
à.1. No caso oê nao ser apresentada a impressáo das tâbelas disponiveis no site da ANP

(http //www.anp oov.br/oreco) para fins de aÍeÍiçáo do valoÍ na semana coÍTespondente

ào fatrramento, sera dilizado como base para fin§ de faluramento o valor mêdico oÍçado

no Íeferido pÍocesso licitalóío.
5.5. A PMAÀP teíá o pÍazo de 30 (trinta) diâs uteis para efetuar o pagamento, mntado da

data de recebirnerÍo da Nota Fiscâ|, desde que náo haja Íáor impeditivo provoc€do pela

Contratada.
5,6, Náo seráo eÍetuados quaisqueÍ pagaÍnentos enquanto perduÍar pendente de

liquidaçáo de obngações em virtude de penalidades impostas- poÍ inadimplência

cántralat.O pagamãntã dar-se-á diÍetamente na conla coÍrenie da contÍatada, iunto ao

Banco 

-, 

Agência no 

-; 

e Conta CoÍrente no 

-.6. CúUSULA SEXTA- REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.1. O preço contratado é fxo e iÍreâjustável.
6.2, Eventuais alteraçóes codratuai§ reger-se-áo pela

8.666. de 1993.
6.3.4 CONTRATADA é obrigâda a acêitâí, nas mêsmaô

acréscimos ou supressôes que se fizeÍem necessários, ate
cinco por cento) do valoÍ inicial atualizado do contrâto.

disciplina do art. 65 da Lei no

condiçôêô contíâtuais, os
o limiie de 25oÁ (ünte e

-Mi,,!úd 
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6-4. As supressóes resultârÍês de acordo celebrado eíitre es paúes contratentes
poderão exceder o limile de 25ó/o (vinte e cinco por cênto) do valor inicial atualizâdo do
conlrato.

7. cúusulA sÉn A - ExEcuçÃo E REcEBhtENTo Do oB.JETo

7.í.O fomecimenio se dará sob demanda, dê acordo com as necessidades e
quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, mêdiante emissáo de ordem de
fomecimento emitido pela mesma, durante o periodo de ügência do contráo.
7.2. As condçoes de execuçáo e rêcebimerÍo do objeto sáo aquelas previstas no ToÍmo
de ReíeÍância, documemo intêgranb e ap€nso a estr contrato.

8. cLAúsuLA OTTAVA - FrscALtzAçÃo

8.í. A fiscalizaçáo da execuçáo do objeto sêrá eíetuada por Representante designado
pela CONTMTANTE.

9. cúusuLA NoNA - oBRTGAçÕES DA CoNTRATANTE E DA CoNTRATADA

9,í. As obrigaçóes da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência.

í0. cúusuLA DÉcr Â- sANçôEs AD rNrsrR TrvAs

í0.í Comáe infraÉo administraliva nos teÍmos da Lei no 8.666, de '1993 e da Lei
no 1O.52O, de 2OO2, a Contratada que:

10.1.1 inexecuÉo total ou parcialmente qualquer das obrigaçóes assumidas em
d€coíência da contÍataçáo;

10.'1.2 ensêjar o relardamento da execuÉo do objáo;
10.1.3 ,Eudar na execuçáo do contEto;
10.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5 comáer fraude fiscal;
10.1.6 nào mantiver a propostâ.

1O.2 A Contráada que cometer qualqueÍ das inÍraçÕes discriminadas no subitem
acima íicaÍá sujeita, sem prejuizo da íêsponsabilidade civil e cÍiminal, âs seguintes
sanções:

10.2.1 advertência por faltas leves, assim entendilas âquelas que náo
ac€netem pÍejuizos signiíic€tivG para a Conlratante;

í0.3 multa moratória de 0,3olo (zero virgula lrês por cenlo) por dia dê atraso
injusüfic€do sobre o valor da paÍcela inadimplida, até â dâta do efetivo inadimplemento,
observando o limite dê 30 (tíinta) dias:

*
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'10.3.1 multa compensáóriâ dê 1oo/. (dez por cênto) sobíê o valor total do
contrato, no caso de inexecuÉo totaldo objeto:
10.3.2 em caso de inexecuÉo parcial, a multa compensáória, no mesmo
percentual do subitem acima, seÉ aplicada de Íorma proporcional à obrigaçáo
inadimplida;
10.3.3 suspensão de licitar e impedimento de contÍataÍ com o órgáo, entidade
ou unidade administÍáiva pela qual a Administraçáo Pública opera e atua
concretamente, pelo p.azo dê áé dois anos;
10.3.4 impedimento de licitar e conlrataÍ com o Municipio de Alto Alegre do
Pindaé/MA com o consequente descredenciamenlo no Sistêma de Cadastro
Própío da PMMPP/MA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5 declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contratar com a
Administraçáo Pública, enquanto perduraÍem os motivos determinantes da
puniÉo ou ate que seja promovida a reabilitaçáo pe€nte a própria autoÍidade
que aplicou a penalidade, que será concdida sempre que a Contralada
rêssaÍcir a Contráante pelos prejuizos causados;

10.4 TamtÉm Íicam sujeitas às penalidades do aÍt. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de
1993. a Contralada que:

10.4.1 tenha sofrido condenaçáo deÍiniliva poí píaticar, por meio dolosos,
Íraude liscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2 tenha praticado áos ilicitos yisando a frustrar os objetivos da licitaçáo;

'í0.4.3 demoníre não possuir idoneidade para contraiar com a Adminiíraçáo
em virtude de atos ilícitos práicados.

í0.5 A aplicaçáo de qualquêÍ das penalidades previstas realizar-se-á em procesao
administÍativo que assegurará o conlradíório e a ampla dere§a à ContÍatada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.666, de 1993.
10.ô A autoridade compelente, na aplicação das sanções, levará em consideraçáo
a gÍavidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à AdministraÉo, observado o princípio da proporcionalidadê.
1O.7 As penalidades seráo obÍigatoriamente registradas no Sistema de CadasÚo
Próprio da PMAJMA.

11. cúUSULA DÉCIMA PRI IEIRA - RESCISÃO

íí.í. O presente TeÍmo de Conirato poderá seÍ rescindido nas hipóteses previstas no

aÉ.78 da Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no aÍt.80 da mesma
Lei, sem prejuizo das sanÉes apliúveis.
íí.2. É admissível a fusáo, cisáo ou incorporação da contratada com/em oúÍa pessoa
juÍidica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitaçáo exigidos na licitaçáo original; seiam manlidas as demais cláusulãs e
condiçôes do contrato; náo haja píeiuízo à execução do objeio paÇtuado e haja a
anuência expressa da Adminiíração à continuidade do contráo.
í1.3. Os casos de rescisáo contraiual sêráo íormalmenlê motivados, âssegurado-se à
CONTRATADA o diÍeito à prévia e ampla defesa.
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tt.4. A CONTRATADA reconhece os diÍêitos da CONTRATANTE em ceso dê rescisáo
adminiíraliva prevista no aÍt. 77 da Lei n" 8.666, de 1993.
íí.5,O termo de rescisáo será precedido de Reláório indicativo dos seguintes
aspec,tos, confoÍme o caso:

lí-5.í. Balanço dos eventos contratuais já cumpÍidos ou parcialmenle
cumpídos;
í1.5.2. RelaÉo dos pagamentosjá etetuados e ainda devidos;
'11.5.3. lndenizaçóes e multas.

r2. cúusuLA DÉcrrrA SEGUNDA - VEDAçÕES

í2,í. É vedado à CONTMTADA:
í2.í.í. caucionar ou utilizar ede Termo de Contrato para
Íinanceira;
12.1.2. inlenomrÉ, a execução contráual sob alegação de
parte da CONÍRATANTE, salvo nos cásos previíos em lei.
í 2.'l -3. Subcontratar.

13. CúUSULA DÉCr A TERCEIRA - DOS CASOS O ISSOS.

í3.1. Os casos omisso§ seráo decididos pela CONTMTANTÉ, segundo as disposiçóes
contidas na Lei no 8.666. de 1993, na Lei no 10.520, de 2002 e demais noÍmas gerais de

licitaçôes e contratos adminiírativo§ e, sub§idiariamente, segundo as disposiçóe§

contidas na Lei no 8-078, de 1990 - Código de DeÍesa do Consumidor - e norma§ e

pÍincipios gerais dos contráo§.

14. CúUSULA DÉClt A QUARTA - PUBUCAçÃO

íil,í,lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicaçáo deste instrumento, por

extráo, no DiáÍio Oíicialdo Municipio, no prazo píêviío na Lei n'8.666' de 1993'

í5. CúUSULA DÉCI A QUTNTA- FORO

15.í. O Foro para solucionar os litiglos que decorÍeÍem da execuçáo deíe TeÍmo de

Cóntrao seá o da ComaÍcâ de Sãnta Luzia/MA, responsável pelo Municipio de Alto

Alegre do Pindaé/MA.

validade do paduado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três

igual leor, que, depois de lido e achado em ordem, vai âssinado pelos

Folhas n'
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TESTEMUNHAS:

Ur.,r.,t gait l a.pp Snp "'-4022 
_ CPl,/fMÀÀP,Àr

Pásinâ s1ls1


