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tolhas n"

ProceSso

R ublica:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AI.TO ALEGRÊ DO PINDARÉ . MA

Av. João XXll, SrN - CêntD
CNPJ: 01.612.432/O0Ol-2í

PREGÂO ELETRÔNGO No oí3/m22 - CPUPT,AAP

PROCESSO N'. O8I/2022 - Pi'AAP

EOITAL

A PREFEMJRA TUNICIPAL OE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ . [A. inscTita no CNPJ
sob n" 01.612.8:12/000l-21, sêdiada na Av João )«lll, S/N - Cêntro, Àto Al€gre do Pindaré - MA - MA,
CEP n" 65.394-.000, por intennédio de seu Prego€iro, dêsignâdo p€la Ponaí-ta fi 02112022, publicada no
Oiário Oficial do Município no dia 04 d€ J6d1,eiro da 2n2,leva ao conhêcimênto clos intêressados quo
rêâlizará licitaÉo na modalidade Progão na foíma ELETRONICÂ do lipo lienor Preço poí LOÍE,
conformê dêscrito neste Edital ê sêus Anexos e êm coríormidede com o disposto na da Lea no 10.520, dê 17
de julho dê 2002, do D€cÍeto no 1Oc24, de 20 dê solembro de 2019, aplicando subsidiâriamenle a Lêi
Federal no 8.666 de 21 de junho dê 1993 ê suas alteraçõ€s ê demâis normas pertinentes à espécie.

Data da sessáo: 3í103/2022
Horá o: 09:0Oh
Local: Portal Comprâs Públicás - www portaldecomoráspublicas.com br

í. DO OBJETO

'1.1. A presenle licitâção têm por objeto a Contratação parâ Aqubição ds livros didáticos com a
tinalidadê do íonder aa nêce3aldadês do munlclplo d6 Àto Alogre do PindaÍé - lrA, conforme
especmcaçóes coíBtantes do Prqeto Básico - ANEXO l, parte integ.antê dê§te Edital.
1.2. A licitâÉo s€rá reâlizáda êm 1 (um) Lote.
1.3. O cíitéíio dê julgâmênto adotado sêrá o menoÍ preço do lotê,/grupo, obseÍvadas as exigênciês
contidas nêstê Edital e seus Anêxos quanlo às especificaÉes do objeto.
1.4. O valor global estimad, clêsta licitaç€o é d€ Rt 534.95í,00 (quinhontos e úinta o qortro mil,
noveccnloô c lÍiílâ ê cinco Í.d!).
'1.3. O cÍitério de julgamênlo adotado sêíá o mêôor preço poí lotê/grupo, obsêívadas as exigências
contidas nêste Edital e sêus Anexos quanlo às êspecrfcaçoes do objêto.

2. DOS RECURSOS ORçAirENTÁR|OS

2.í. As dêspesâs pârâ atendêr â esta licitaçáo sslâo programâdâs êm dotaçáo oÍçámêntária própíia,
píêvista no orçâmento para o êxorcício dê 2022, na dâssifi@ abaixo:

O2O4M FUNDO MANUT . E OES EDUC. BASICA- FUNDEB
12 361 OO12 2019 NN MAMJT E FUNC . DE UNIDADES ESCOIÁRES - 404
3.s.9O_32.O0 MAÍERIAL, BEM OU SERVTÇO qARA oI/STRIBUIçÀO eMTUtÍ

3. DO CREOENCIAIIENÍO

3.'1. O Cíedenciamênto é o nivel básico do registro cádâslralno SICAF, quê permite a particjpaçáo dos
irÍeÍessados na modalidadê lícitatóna PÍegão, em sua forma eletónica-
3.2. O câdastro no SICAF d6verá sêr teilo no Portal dê Compras do Govemo Federal, no sítio
www.comorasoovernamenlars oov br, por meio de cêftfic€do digitâl conforido pêlâ lnfrâestrutura de
Chavês Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
3.3- O credencÉmento junto ao provedor do sisteíná implica a respons€bilidade do licitantê ou de seu
reprêsentantê legal e a pÍ6$rnÉo de sua capâcidâdê lá,cÍúca pâra rêalização das transaçõ€s inerentes
a este Pregão.
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3 4 O licitantê aêsponsabilizâ-se êxclusiva ê formalmêntê pelas tÍansaçóes êfetuaús êm seu nome,
a§sume como flmês ê vordadeiras suas propostas e seus lan@s, inclusivs os âtos pratic€rdos
diÍetâmente ou por sêu ropÍesenlaírte, excluida e rêsponsabilidade do provêdor do sistoma ou do óagáo
ou entidade píoínotora da licitaçáo por eventuais danos decsÍêÍÍes dê uso ifibvido das cÍêdêncrais
de a@sso, âincla que poÍ torceiÍos.
3 5. É de responsaulidade do câdâdrado coríeriÍ a exatidáo dos sêus dados cadaírais no SICAF e
mantê]os atuêlizâdos iunto aos órgáos rêsponsáveis pela inÍoÍmaçáo. devendo proc€der,
imediatamente, à corr€Éo ou à alterâÉo dos registÍos táo logo identfiqre incorÍeção ou aquelês se
tomem desatualizados.

3.5.1. A náo obsêrvância do disposto no subitêm anterior podêrá ênseiar desclassificaçáo no
momênlo da habilitâÉo

4. DA PARTICIPAçÃO NO PREGÃO.

4.1. Podêráo participa d€ste Pregáo inter€ssâdos qrjo râmo de atividade seja compatível com o objeto
desta liciiaÉo, e que êslêiam com Credenciamonto rêgular no Sislema de CadastrameíÍo Unifcâdo de
Fomêcedo.es - SICAF, conforme disposto no ân 9p da lN SEGES/MP no 3, dê 20'18.

4. 1 .'1 . Os licilantes deveíáo úilizar o cértificâdo dagital paÍa acesso ao Sistêma.

4.2. O presêntê Prêgáo é d€sünado a AiiPLA CONCORRÊNCÁ.

4.3. Sêrá concêdido tralamênto fãvorecido paÉ as micÍosnpresas e emprêsâs dê pêquerp porte, para
as sociedades coopêrâtavas Ínencionádas no artigo 34 dá Lei no 1 í.,188, de 2007, para o agricultor
fâmiliaí, o prodúor ruÉl pêssoa físicâ ê pâra o micÍo€mprê€ndedor individual - MEl, nos limitês
previstos da Lei ComplêmêntaÍ no 123, de 200ô.

4.4 Náo poderão pâÍticipar desta lícilaÉo os ar{eressados:
4.4.1. proibidos de participar de licitaçôes e celebrar coitíalos adminislrâtivos, na ícrma da
lêgislação vigent6;
4.4.2. quê nâo atêndam às condiÉês destê Editel e seu(s) ânexo(s);
4.4-3. estrangoiros que não tenham represantaÉo legal no BÍasil com pod€res expressos para
recêbêr citaÉo ê respoírdeí administ atrva ou iudiciâlmer e;
4.4.4. que s€ êrquadrem nas vedaçôes prevastas no âítioo I da Lei nô 8.666, de 1993;
4.4.5. que estêjâm sob fâlêncr'a, coÍrorrso dê cÍêdorês, concoÍdála ou em pro@sso dê
dissoluçáo ou lieirlaçào;
4.4.6. entidâdês êínpresariais que esiejam reunidas em consórcio;
4.4.7. OÍgânizeçõ€ô da Soci€dâd€ Ciül d€ lnterê§€€ Público - OSCIP, atuendo nêssa condiÉo
(A@t dáo rP 7 4 1201 4 -Í Cu-Plená.io).

4.5. Como condiÉo paÍâ pârticipâçáo no Pregào, a licitanto assinalará 'sim" ou'nâo' em campo
própío do sistemâ êlotÍônico, rÊlâtivo às sêguinlês dêda€@s:

4.5.'1. que ormpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar no 123, de
2006, êstando epta a usuftuir do tratamênio Iavorêddo estabelecido êm sêus arts. 42 a 49;

4.5.'1.'1. nos ileôs êxclusivos pâra paticipação de micÍoêmpresas e omprêsâs de
pequeno porte, a as§naláÉo do campo 'não' impêdirá o pross€guimênto no
cêflaÍn€i

4.5.1.2 nos itens eÍn quê a pârlicip€çáo não for êxclusivâ para microemptresas e
êmprêsâs de pequêno poÍle, e assinalaÉo do campo 'nâo' apenas produzirá o
êfêilo dê o licltantê nâo têr direito ao tÉtamênto íavorêcido píevisto nâ Lêi
Complementãr no 12?, dé 20m, mêsÍlo quê micÍoomprêsê, êmpresa dê
pêquêno portê.

4.5.2. quê está ciênte e concorda com as condaçóês contidas no Edital ê sêus anexos;
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4.53.que cump.e os requisitos pâra a hâbilitâÉo definidos no Edital e que a píoposta
âprêsêntada está em conformidade com âs exigências editalÍcias,

4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua hâbilitâçáo no cêÍtame, ciente da
obíigatonêdade de declaraÍoco,Íências @sleíioíes;
4.5.5. quê náo emprega menor de 18 ânos em trabalho noiumo, pêrigoso ou insalubrê e não
êmprêga msnoa de 16 anos, salvo menor, a partir dê 14 anos, nâ condiçáo de aprêndiz, nos
têÍmos do artigo 7', XXXlll, dâ Constituição;
4.5.ô, quê a proposta Íoi elâborada d€ Íorma indep€nd€nte, nos t€ímos da lnstruçâo Normativâ
SLTUI,IP no 2, dê 16 de setêmbm dê 2009.
4.5.7. quê náo possui, em sua cadeia produliva, dnprêgádos executândo tíabâlho degradante
ou forçado, obsêrvando o disposto nos incisos lll e lV do aít. 'r'e no inciso lll do art 5o da
Constituiçáo F6d€Íal;
4.5.8 quê os sêrviços úo prestados poÍ êmprêsâs que comprovem cumprimento dê rêsêrva
de cáígos prêvisle €m l€i para p€s"soa c,om dêficiênciâ ou pere r€êbilitado da Pr€vidáncia
Sociâl ê quê áendam às aêgías de acêssitilidede prêüstas na legislaÉo, conicrme disposto
no art. 93 dâ Lei íf 8.213, de 24 de julho de '1991

4.5 9. quê cumpre os requisitos do DecÍelo n 7 174, & 2O1O, êstândo apto a usuíruir dos
critérios dê píêfêrênciâ.

4.6. A declaraÉo Íalsâ rêlâtivâ ao ormpíimenlo de qualquer c.ndição suiêitará o lidtante às sanÉes
previstas êm lêi ê neslê Edital.

5. DA APRESÊNTAçÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUiIEiITOS DE HABILITAçÃO

5.1. Os licilantês êncaminhaaáo, êxclusivamênlê por mêio do sislêma, concomitantemente com os
documentos de hábilitação exigidos no edital, proposta com a dêscÍiçáo do objeto ofertado e o píeço,
âté a dats e o horário estâbêlêcidos pârâ abêrtuía da sêssáo públicá, quaído, enláo, encerrâr-se_á
automaticámêntê â etapa de envio dessa doormenlâÉo.
5.2. O envio da propostâ, acompânhada (bs a,oqrmenlos dê tÉbilitação exigidos n€§e Edital, ocorrerá
por meio de úavê de acesso e senha.
5.3. Os licitantês podêrão deixar dê aprcsentaí os doqJmêntos dê habilitaÉo que constem do SICAF,
assegurado âos dêmais licitantês o direito de acêsso aos dados constântes dos sistemas
5.4. As MicÍoêmpresas e Empresas de Pequeno Porte deveráo êncaminhar a documentêção (b
hÉbilitaÉo, ainda qre hâia âlguma reslriÉo de regulaÍidade fiscal e trabalhistâ, nos têímos do arl 43,

§ '1 ' da LC no 1 23. dê 2006.
5 5. lncumbirá ao licitante acompanhar âs opeía@s no sistêma eletrônico durântê a sêssfu pública do
Pregáo, fcândo Íêsponsável pelo ônus d€corÍenle dâ p,eída de negócios, diaí{ê dâ inobserváÔciâ de
quaisquêr mênsâgens emitidâs pêlo §stema ou de sua dêsconoxáo.
5.6. Atá e ebôriurâ ds 6€êsão pública, os licitant€ê pod€râo retirâr ou substituir a propo§tâ € os

documentos dê hâbilit€Éo anlerioÍm€nte insêridcs no sislêmâ;
5.7. Náo sgrá êstabelecida, n€ssa êtâpa do certame, oadom de clessificaçáo ênlre as propostas

âpíesentadas, o quê somerie ocorrerá aÉs a @alizaçÀo dos procedimeíÍos dê negociaÉo e
julgâmento dâ proposlâ.
5.8. Os documênlos quê compóêm a propostâ ê a habililaÉo do liotante melhor cla§sificado somente
serão disponibilizados para avaliação do píegoearo o paÍa ac€sso pÚblico âpós o êncorramento do
ênvio de lancês.

3. OO PREENCHIIIENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante dêvêrá ênvia sua proposta mediáme o pÍêênchimento, no sistêma êletónico, dos
sêguintes campos:

6.1.1. Valor unitário ê totaldo item:
6.'t.2 iiiarcai

Folhas n'.

Píocesso

Rublica:
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6.1.3. Fâbncantê;
6.14. DescÍiÉo detalhâda do obj€to, conlendo as informaçôês similârês à êspecifcaÉo do
Píojeto Básico: indicarÉo. no qÉ ÍoÍ aplicáv€|, o rnodeb, prazo de vêlkide ou de garantiê.

6.2. Todas as especilÍcâçóes do objeto contidas m proposta úncrrlam a Contráada-
6.3. Nos valorês propostos estarâo inclusos todos os cuslos operacionáis, êncârgos previdenciários,

trâbelhistás, trihrtários, comerciais e quêisquer oúros que incidam direta ou indirêtamênte no

fomecimênto dos bens.
6.4- Os pr€ços oHados, tarío na proposta inicial, quanto na etapa dB lan@s. s,erão de exclusiva
responsabilidade do licjtanlg, nào lhê assistindo o direito de ploilêar qualqueÍ alteraÉo, sob alêgação

de êíÍo, omissáo ou qualquer outro píetexto.
6.5. O prazo dê validade da proposte não será inÍôíior a 30 (finta) dias, a conl,ar da data dê sua

aprosontaÉo.
6.6. Os liaitantes devem respêitar os preços máximos estabelecidos nâs normas de rêgéncia de

contíetâÉ€s públicá6 íêd€rais, quando perticiparom d€ licitaçõ€6 ptlblicâê;

6.6.'1. O d€sdrmpíimer o dâs regras suprâmencjonadas pela Adminislrâção por partê dos
contraledos podê ênsejar a fiscâlizaÉo do Tribunâl de Contâs da União e, após o dêüdo
píocesso legal, gerar as soguintes consequências: assinatura de prazo parâ a adoçâo

das medidas nece§sánâs ao exato clmprimento dâ lêi, nos lermos do art. 71, inciso lX,

da ConstituiÉo; or.l condeôaç5o dos agentes públicos íêsponsávêis ê da ehPresâ
contratada ao pagâmenlo dos preiuízos ao oráÍio. câso verificãda a ocoÍência de
superfaturamento por sobreprêço na execuçáo do contrato

7. OA ABERTURA DA SESSÂO, CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E FORIIULAçÃO DE

LANCES

7.1. A âb€nuÍa da presente licitação dar-sê-á eín ses§ão pÚblicá, poí mêio de sistema elelónico, na

data, horário e local indicádos nêste Editral

7.2. O Prêgoeiao veriÍcãíá as pÍopostas apreseitâdas, desdassiícando desde logo âqÚelas que fião

êstejam em-corÍoÍmidade com os requisitos estabelecid,s nêste Editâ|, contenhâm vícios insanáveis

ou não aprosentem as esp€cifcâçôes téaÍlicâs exigidás no Proiêto Básico

7.2.1. Também sêrá d€sclâssificâda ã píoposta que iclêrÍifiquê o licitante.

7.2.2.A desclassificâÉo s€rá semPÍs íundamentâda e registrada no sistema' com

acompênhâmênto êm têmpo r€al por todos os pârticjpadês
7.2 3. À não dêsdassificação dâ p.oposta ÍÉo impedê o seu iulgaÍlento dêfinitivo êm sêntido

contráno, l€vado a eÍoilo na Íase de acertiação.

7.3. O sistema oÍdênaÍá automáicamentê âs propostas classificadas, séndo que somênto êstâs

participaráo dâ fâse de lânces.
74oêi6têmâdiêponitilizârácanpopÍópíioparatroc:ld€m€n§âg€nsêntÍêoPr€€pêiíoêo§licitentes.
7.5. inicjada a êtapa competitivâ. os licitântes deveíão encaminhar tancas exctusivam€nte poí meio do

sistema êlelíônico: sendo im€diatâmentê infurmados do seu recebimsnto ê do valor consignado no

registro.
7.5.1 . O lêncê deveíá sêí ofeítado pêlo menor valoí total.

7 6. Os licitantês poderão ofeíecer lâncês suc€ssivos, obsêívando o horário fixado para âbeÍturã clâ

sessão e as regras sstabelecidas no Edital
Z.i. ô tiotant"âment. poderá oferecer lance de valof infeíaoa ao último por êle ofertado e r€giskado
pelo si§tema.
7.a. O intervato minimo de drfereíÉ cb valo€s enlrê os laÍ|oes. qle incidiÍá tanto em relaçáo aos

lancêsinlermediáÍiosquantoemrelaçáoàpíopostaquecobrirame|hoíoÍeíladêvêrás€ÍR$500,00
(quinhento§) reais
)ls. ô int"ú"fo entrs os lances enviados pelo nrêsmo licitânte não poderá ser jnÍêÍior a vinte (20)

segunOos e o intervelo entÍe lancês náo poderá ser irÚerior a três (3) sêgundos, sob pêna de serom

âutomalicemênte dêscáÍtados peio sistemá os íesp€ctivos lancês.

Folhas n'.

Edit"l 
"sã" 

Él"rô"i"" ,f 01 3/2022 - CPUPMAAP/MA



t

(§)

PREFEITUM MU'{ICIPAI. OE ALTO ATEGRE DO PINDARÉ - MA
av. Joào xxlll, sril - cênto
C PJ: 01.612.632nm1-2í

7.10 S6rá adotâdo pâra o envio de lâncês no preg6o eletrônico o modo de dispde'ab€rio", em quê os
licitêntês apr€ssntarào lan@s públcos e sucessrvos. com pronogaçóes
7.11 A êtapa clê lances da sessão pública terá duraÉo dê dez minutos e, aÉs isso, s€rá pronogada
automaticam€nte pêlo sistema quando houvea lance ofertado nos últimos dois minutos do período de

duÍaÉo da sessão pública
7.12 A proÍÍogâção automática da etapa de lâncês, de que trala o itêm antêrioÍ, sêrá d€ dois minutos €

ocorêíá sucêssivamentê sempre que houver lancês enviados rÉ§sê período dê proírogaÉo,
rnclLrsrve no caso de lancqs tnlermedtános

7.13 Náo hevêndo novos lânc€s na íorÍna estab€lecida nos ilens antêriorês, a sessáo pÚblicâ encêrrar-
se-á automaticámêntê

7 -14 EncÊfiada a fase competitiva sem que hqa a proÍrogaÉo automática pelo sistema, poderá o
píegosiro, ass€ssorado pêla eqripe de apdo, juíificâdamenie, âdmitir o reinício da sessão pÚblicá de

lânces, em prol dâ consecuçáo do melhor preço.
7.15. Em caêo dê falha no sisteme, os lâncês sm d€§âcordc com os subitgns antêriolo§ dêveÍâo Êêí

dêsconsidêrados pêlo pregoeiro, devendo ê ocôrrêncrâ se. comunicáda imediatamente à Seqêlaía dê

Gestão do Ministério dá Economia;
7.15.1. Na hipótese do subitêm anterior, a oconêÍria será rêgislÉda em campo próprio do

sistema
7.16. Náo serão acêitos dois ou mais lâncês de mesmo valor, prevalêcendo aquêlê que for Íêcêbido e

rêgistrado em pÍimeiro lugar.
7.í7. Durante o transdríso da sêssão públicá, os licitantes sêráo infoÍmados, em têmpo rêal, do valor

do menor lance regist ado, vedâda a identificaçáo do licitante.
7.'18. No caso dê ãesconexâo com o PÍegoêiro, no decoíÍêr dâ etapâ competitiva do Pregãio, o sistema

eletrônico poderá pêmanecer acessívêl aos licitarÍes para a rêcepçáo dos lances

7.19. Oua;do e desconexáo do sistêmã elêtÍônico paÍa o pregoêiro pêrsisür poí tempo suporior â dez

minúos, a sêssão públicá será suspênsê e reiniciadâ somente aÉs decoridas vinte e quatro horas da

comunicaçáo do Íaio pelo Pregoêiro âos paÍliopantês, no sítio elelrônico úilizado parâ d'vulgeçáo

7.20. O Ciitério dê julgamêntã adotado sêrá o m€nor prêço, conforme definido neslê Edital ê sêus

anexos.
7.21 Caso o liotarÍe náo apíesentê lancês, côncorerá com o valor de sua proposta'

7.22. Em relação a ilons náo exclusivos para partlcipaçáo de microêmprêsas ê êmpÍesas de pequeno

porte, uma vei encenada a etapa dê lancês, será êfêtivadá a verificaÉo automálica, junto à Rêcêita

iedÊíal, do poílê da ernrdade empesanal O srstema idenuírcaÍà em coluna píópíia as micÍoempÍesas

e empresás'dê pequêno poale Pâíiopantes, pÍocedendo à comparâçáo com os valorês da Primêira
colocada, sê tsà fo. t.presa de maior portê, ãssam como das dêmais classifrcadas, para o fim dê

àptúi-se o oisposto nos àrts. 44 .45 da Lc no '123, de 2006, íegulâmentada pêlo Dêcreto no 8 538, de

2015
7.23. Ngssas condiçóes, as Propostas dê macroompÍesas e empÍesâs de Pquêno portê que sê

enãntrarem na faiia de até' 50À (cinco por cento) âcima de melhoÍ píopostâ ssrâo @nsid€radeê

empatadas com a prim€irã colocedá.
i.ii. À meflor Oalsmcada nos termos do ilêm anlerioa terá o diÍeito de encamintÉr uma última oferta

oarE desemoalê. obrioatonamente êm valor iíÍeriÚ ao da primeira colocêda, no prazo de 5 (cinco)

mrnutos conirotados pãlo srstemê, contados aÉs a comunicáÉo aúomálicá párê tanlo

7.25 Caso a micÍoempÍêsâ ou a empresá de pequeno porte melhor classifcadâ dêsista oÚ não s€

,ãnirJJã nã p,"ro u"iabelêcido. se,ão convocadas as demâis 
'icitantes 

micÍoêmpresa ê empresa de

p.q;"- p",tá q"; ;;ncontrêm naquels inlêrvalo de 5% (cinco por cênto), na ordem de classificáÉo'
pâra o ex;rcício do mêsmo direito, no prazo estabelecido m subiiêm anterior'

7-0. No ca"o oe .qrir.léncie dos valoÍBs apresenlâ(ks p€las microompíess e empÍesas de pêquêno

oorte ouê se êncontÍem nos rntervâlos ed;bêbcidos nos subitens antêrioíes' sêíá Íealizado sorleio

ãnti" 
"]as 

p"t" qr" 
"" 'deÍÍrfique 

aquela que píimeÍo poderá apíesentaÍ melhor oferte

7.ài. õrãíaó nàrr* úpostàs uenetc;aàas com as margêns de prefeíência em relaÉo ao produto

lili*iãiróló *ütió ãe ãàsempate será aplicado êxclusivamentê ênlre âs pÍopostas +É Íizerom jus

às margens de píeÍerência, coríome regulamento

Processo n1

R u blica:
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Processo

R u blica:
PREFEITURA MUNICIPAL DI ALÍO ALTGRE DO PINDARÉ MA

av. João Xxlll, gtl - C.nto
CNPJ: 01.6'12.8:}2,ímí-21

7.28. Havendo êvêntual êmpâe êntre propostês ou lancÉs, o cÍitÉnio de desêmpate s6rá aquelo
píevisto no art 30, § ?, da Lêi no 8.666, de '1993, ass€gurendo-se a prêfeÍêncja, sucessivamente, aos
bens píoduzidos:

7.28 '1. no pais;
7.28.2. por empresas brasileirâs;
7.28.3. por €mprêsâs quê invislam em pesquise ê no dêsênvolvimenlo de têcnologiá no País;
7.28.4. por emprêsâs quê comprovem cumprimonlo de rêsêrva dê caÍgos prêvasta êm lêi para

p€ssoa com deficjência ou paÍa reabilitado da Previdência Social e que atendam às
íegras dê acêssibiliddê prêvistas na legaslaÉo.

7.29. Pêrsigtindo o empatê, ã proposla vêncedoía será sorlêada pelo sisleÍna elefônico dentre €s
propostas 6mpatadas.

7.30. Encerradá a etea de ênüo dê lâncês da s€ssão pública, o pregoêiro deverá €ncâminhar, pelo
sistêma êlêtÍônico, contrapropostâ âo licitante que tenha apresentâdo o mêlhor píeço, para quê
s€ie obtida m€lhor propostâ, vêdada a n€gociâÉo €m condiçôes diíorentês das Previstaa nêêtê
Edital

7 301. A nêOociâçáo seíá reálizada poÍ meio do sislêma, podendo sêr âcompanhada pêlos
dêmâis licitantês.

7.30.2. O pregoêiro solicitârá ao licitante melhor dassifi*rdc q{rê, m pÍazo de 2 (duas) horas,
envie a poposta âclêquadâ ao úllimo lance oÍertado aÉs â negociaçâo reâlizadâ,
âcompanhada, se for o c:lso, dos documentos complemenlaaes, quando necasúrios à
collÍiÍmaçáo daquêlês êxigidos neste Edital e iá âprêsêntados.

7.31. AÉs a n€gociaÉo do prêço, o Píegoêiro iniciaÍá a fas6 de ácêitaçáo ê iulgamento da proposta.

8. DA ACÊITABILIDADE DA PROPOSÍA VENCEDORA.

8.1. EncêÍr€dâ a elapa de negociaÉo, o pregoêiro examinará a pÍoposta classificáda em prim€iro lugar
quanto à adêquâÉo ao objelo e à compatibilidâdo do preço êm relaÉo âo máximo estipulado para

contIataÉo nêíê Êdital ê em seus anexos, observado o disposlo no parágrâfo único do art. 70 e no §

82.O licitântê qualificado como produtor tural pêssoa Íisica devêíá incluir, na sua proposta, os
p€rcentuais dâs contribuiçôes previstas no art. 176 da lnstruÉo NoÍmâtiva RFB n. 97'1, de 2009, eín
razáo do disposto no art. 184, inciso v, sob pena de clesclassiílcâÉo-
8.3. Sêrá d€sclassrfrcâdê a píopoda ou o lance vencêdoí, apresentar preçô 6nal superior ao preço

máximo fixado (Aórdáo no 1455/2018 -TCU - PlenáÍio), ou que aprêseríar prêço mânifestiamenle
inexequívê|.

8.3.1 Considêra-se irÉxequivel a proposla quê âpíes€íltê píeços global ou unitários
simbólicos, irÍisóÍios ou de valor zero, incompatívêis com os preços dos insumos e
selários dê mêrcâdo. âcrêscidos dos rBspêctivos ôncârgo6, âindâ quê o eto convocâtóíio
da licitaçáo nâo tenha estabelecido limitês mínimos, êxceto quando sê referirem a
mâtêriais e instalaÉes de propriedade do pópÍio liotantê, pía os quais ele rênuncie â
parcela ou à totâlidade da remuneração.

8.4. N6 hipótss€ de nêcêssidadê de suspensáo dâ s€ssáo pÚblicá pâra â íealizaÉo de diligências,
com vistas ao sanêâmênto das proposlas, a sessão públicâ somente podêrá ser reiniciada
mediant6 aviso pévio no sistôma com, no minimo, vintê ê qualro horas de ântêcedência, ê a
ocorÍância sêrá rêgistradâ êm ala;

8.5. O Prêgosiro podêÍá convocar o licitantê para ênviar docuÍnênio digital complêmentâr, por mêio de

tuncionalidâde dispoflívêl ílo sistêma, no prazo dê 24 (vintê ê quatro) hotas ou ouko p.azo fixado
na sossão, só perE de não aceitaÉo da proposta.

8.5.1. O prazo eslâbelecido pod€rá seí píorÍogado pêlo PrôgpeiÍo poí solicilaÉo escÍita e

iustificâdá do licitantê, íormulâdã anles de findo o prazo, ê íormalmente aceita pelo

Pregoêiro.
8.5.2 Dêntíe os doo.lrnentos pâssíveis de solicita@ pelo Pregoêiro, d€stacam-se os quê

@írtênhâm as cêraderíslicâs do matêrial ofsílado, tais coÍlo marca, modelo, tipo,
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Íâbricantê e píocêdênoa, âlém de outÍâs infoÍmaçóe§ P6ÍtlnPntes' 
a êxemplo de

catálooo§, Íolhetos ou p'opo!iá"' 
"-n"t'inntao5 

pot 
'ire1o- 

e.]!r-óf'l; ou' se íoÍ o câso'

õ; ff;;;;;;;;t'inio"ào" ptlo p'"gotÍo' 'sem-pÍ,ejuizo 
do seu ultêrioÍ ênvio pelo

slstema êlêtrÔÍÍco, sob pêna de úo acêitaÉo da proposl+

8.6_ O ticitante quê náo apíe*ntaÍ o Jocuntein aiproOaiÍb, ou cujo píodno ntu ále'der aos

tlãJutanêntos técnt@s Êdrnentes " 
*ffn;e*o" 

'ras,eiras 

aptráiets ntu deíá usulrui da

'#,í;;;;';;;;;;; 
"; 

p,eccnca sen p'eiuizo das penauades cabiveis

8.61 Nes§a htpóteg- ben **;;; *; ';; 'nabititação 
do hclante as proposlas serão

ãan"iiãu"' p"r" ins & nova aptbçÁo da 1"'st! e pnf9g-^-.
8 7 S" ;;;;;r" ;-'tánce venceaor tàr'áesuàssmcaoo. ã eregoerro exemrnará a pr@ostê ou lan@

Irlo.ãã*ãi".'ã "*. "u@ssivamentê, 
na oÍdem de clâssúcaÉo'

88. Hâvêndo necêssdêd€, o p,"go"'ro i'-spi;;;ra â sessáo' iííorÍnándo ín'chêf a nova datâ e

hoíáíio Para á sua coolinuidadê
â s-ôã,:d;. p"d-á encaminhaÍ, poÍ m€ro do si6têmâ elêtrônrco conlÍepropostá ao hotanto que

âôresêntou o têncê mars vanta,oso. -;;ã d; negoc|ar â obtenÉo do meltÉr píeço vedada a

ião""úo ". -no,ço.s diveísas das píevidas nesiê Editâl

ag1.ÍamtÉm n", h'pol"t""'"Ín que o Píêgoerro lao.aTltaí a propostiâ ê pêssaí a

""i".qü"i" 
p"o".a *gt"ar com o licÍanle para que seia obtdo preço mêlhor'

eãã. À ""d;"ç". "tã '""r'iJt- fr *'J ào irstemâ' podendo seí acompaÔhada pelos

demais licitantes
8'1o,Nositênsnáoexclusivospâíaapârllc]paÉodemicÍoempresâsêemplesasdepêquenoportê,
;#pã;;; p;ó;iã nao toi ace'ral L aÀei oe o Presoeiro passar à súsequentê' havêÍá nova

vêíÍri.á.ão oêlo srslem" o" .,"ntu"' o--'ãàã oo et'paiã rao' ire'isto nos aítqos 44 ê 45 dâ Lc no

iãà ã-Jãiro6, ."sri"o*s€ â discrplirÉ antes estab€leoda se for o cáso

ti'r-i 
"E;;d" ;;;rii. quafità a ;i;É"-A proposta' o pí€oêÚo veriricaÉ a habilitaçáo do

lacitantê, obs€rvado o dispoío nestê Edital'

9. DA HABILITAçÃO

g.1.Como cordiçáo prévÉ ao exaÍnê da documêntaÉo de hâbilitâçâo do licitantê detentor dê

" 'p.à'Já"ã u:Ãiiáà .. pn*"iio-rug*, ã iregoê'ro veíificará o eYenhrâl dêsoJmplmênto das

condicôes de pancpaçâo. ."p*iã.ànt" q;anb à exrstênc|a clê sânçáo quê impeçá a

íái{;õ;à; ã;" àu a uíãcontrataçaó' medrantê a cÔnsulta aos sesurntês cêdêstros'

9.1.1. SICAFi
91.2. Con§ulta Con§olidada de Pêssoa Jwídicá do Tribunal de Conta§ da Uniáo

(l-tlos //cel'does-aoí apos tcL oov D'/)

I 1 3. !ãnsrlta aos cadasfo 
'á '"at'-0" "' 

nome da empÍesâ hcitante 9 
t?'bt 9:-:::

Ititü íúiú"" ú r"tçt do ãÀoo 12 da La n" 8'429' de '! 992' que píevê dêntre as sançoes

*pà1""' "à--.ri-.a,ár 
ptr" ptit't" oã àt de impíobidade âdmrnistraliva a prorbrÉo dê

contrataí @m o poder puU,-. i.ãr*" p- 
'.trãiméàio 

Oe pessoa pridrca da qual seiê sócrc

majoíitárlo
913.1 Caso @n$e na Consulta dê SittÉção do FoJngc€dor â êxistência dê

oconênoas rÍnÉ<'wuj rnoit"ru"' o çitor ortigonoará.pare veífrca' se houve

Íraude por ;f,"-à;; ;il; 
""pottt"ott- 

no Relatóíio dê oconêncjas

lmpedÚvas lndirêtas
9 1 3.2 A tentativa oe ü-tíã seíá veíificada poí Íneio dos vincl.llos societários linhás de

Íomeomênlo slmllares deítÍê outíos

9.1.33 O licftârnê ;;:;;";ttd" PaÍa maníêslaçâo prêviamonte à sua

dêsclassúcaçáo'
9.1.4. Conslâtada a exlsterxiá-Oe sançao' o PrBgpeiro reputará o licitarÍê inabilitâdo' poÍ íalta

de condiÉo dê Pdticipaçáo

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE ALTO AL€GRE DO PINDARÉ ' MA

Av. Joro Yülll, s'N - cêntÍo
CNPJ: 01 612 8:12''0001-2í
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ ' MA

Àv João Xxlll' SiN - CênÚo

CNPJ: 01 612-832,0001-21

:Íj",1?ffJ&[ã'ff":.";"f ;rE ff8ff'#Ji]'*fl""0".,35#1SJ'ir:".:

,,.jt[';jü$:j;1*i.=iÍ'§"lr#"ffif*;ffi l}Ifl 13ff"",':'m","rx"'I#T:
iitÀna"a. ao o*m"nto drgrtal' . , abilitaÉo clm indicaÉo de CNPJ/.PF difêí.ntes' sâlvo

q 5 Não-seíão acêitos documêntos dê ni

"lij,:#'ãlffi=ffi trffiffiÊitrffi,*ç;#n'trffi*'rffidocumentos Penlnênles au

ãii,#.çà á. ,.'"rn'qflt:frãã,ÍJl*1ff3n""-'n^"r, nos teÍmos deste Edirar' a
q 7 Rêssâlvêdo o disçrosto no em 5 3' ol

' ' :";l;;##;qonada nos itens a sesuiÍ ' para fins de habrrrtaçâo

9.8. tlabilitaçáo iuÍídica:

oâ1NÔcâsodeempresárioindividuêl:inscÍiçáonoRegisiÍoPúbl.codeEmpresasMercantis,

""nt*:*i[ç;flçigsçrg]§rig:',#'';ff Hffi f .HgÉ:::

ll:rytar:m#M*"*:ffilluiiiiilç:?.tip"E'{rn
'"'ftXJ;,:l"ü"'Jl:#1*:"Uf."
31fl"lsn':*8T"" RêsisrÍo púbrico d 

- 
Emp:"-:":"H**;:lt:,3ffi i"fo, 

"sên"i":

Íãt#-:;u*'ux1ry1]üãffi:,##iq'1i$ffi{çffi ru;
Pêssoas JuÍidrcâs do local oe !

}*iliffi"Tmg:krs["fr*§rF*;:i*]ffij'ilt']m"*-:tlu
i* ;t iíã":";'l;- ^- ",r rlffiiffiou. alnda, oultos ctocufieolos 01

Desenvfimento A1éno Íros @t

õ 8 8. No caso de Ptdutot íÜfi

^^^^@ â dualifrcacáo @fiio Pt

ãiii rl úí 'li, ia»'on" " " ',3i,"1X?; u",ranseira em Íuncionamento no País: decreto de

I 8 9. No cáso de empÍesa ou !

àutonzaçao; .-- ireverão estar acompanhados dê todas as alteraçóes ou da

98.10 Os doqrmentos aclma I

consolidaÇáo respectvá'

9.9. RogulaÍidade Íscal e tÍabalhista:

g I 1 grova dê rnscriçào no Cadâstro Nácional

Pêssoas Fisicas' coíÚoÍTne o caso'

de Pessoas JuíÍdicás ou no Cadast'o dê

F"fi-"4^ |

Rublica:

ra;taÉFr"sãõ=1"tonÉ;Í'"Í1 32õ'?2 :õFLrMÀ+/Me



PREFEITURA MUNICIPAI- DE ALTO ALEGRT DO PINDARÉ ' MA

Àv- Jolo Xxlll, s'N _ CêftÚo
CNPJ: 01 612 8:i2,O(x)1-21

Ptocesso

Ru blica i

3331 o-,"-0.-.."*:1o^:::"*:,,f,.Hg*T,i'i*1';"J :"l"JJ,:ãÍi,Ii"i1: 
* "*" 0:

Háj1'';§l'::1&fln#T:frilfi".ã;;;]i co Àm'cirio âu seae do iioiântê Í€retive

à ativid;de em cup exercicio contíatia ou con@rÍo'

9.9.7. cáso o licjtárÍe seia -nso;á- ãtiã a-tis trÔutos êstaduais rolactonados ao objeto

licitatório. d€vêíá comProváÍ tal -ttãiáo Áã""'" oudaaçào dê Fazenda Estadual do seu

.lomicilio ou sêde, ou oljtra equlvalentê ná toÍma oa lel'

;i:iiu;-; k;i."t; aetenior oo.-ilenor pÍeço seia qual ]cado 
-como ,micro€mpÍesá 

oU

êmoresa cÍê pequero poÍte at'"'j "piàJi"iioa" 
á ooormentaçzo exrgida paía efeito de

comprovaçáo de íeguláno,a" 
'"""', 

Ããtã Àü ãsta ápresent" arguma restriÉo' sob pena de

inabilitâÉo.

9.íO Oualificação Econôírico-Fiíancoira'

9.'10.1. cenidào n€gativa de falôncia expedida Pêlo dtslÍibuidor da s€de, da pêssÔa iurídica;

9.'10.2. bâlanço petÍimoni"r 
" 

o"ínoi"iiá{Ées=-ãnàúü do último exercício sociâl' iá êxigíveis e

eoíesentados na loíma a' r"', q'" -à-pã"-ã ú sit'-raçao Rnancelra da emprêse' vedada a

:â:il;üü;;; ;;à*i'à "làiaiài 
pio'úrios p.oenoo seÍ atuarizadÔs poÍ indices

ãiãJ[ o',ià"ãã "i*-"o" 
na rn"" àããiiiàii n*""s da dâta dê apresedação-da pÍoposte'

9102.'lNo""*ot'ott*JÃJnü-debensparapíontaenregâ'nãosêíáexigrdoda
licitante qualificada comt #;;;;;;-;;rJa ae pequeão pone a âpresêntaçáo

de balanço pánmonEl o" 
']i'ã"'ã'ãiJ"'À 

t'"áúrro 1Án a' ao Decreio no 8 538' dê

3or'ou!.r' no caso dê êmpresá constituída no exeÍcicro social vig€ntê' âdmite-sê a

apÍesêntaÉo d€ belânçt p"-ií"ãàià J"t"^"t"qõts @í{ábers referentes ao pedodo

de exlslênoa dâ sooêdade
9.10.23 é âdmi$sivêl o bslen4o inteíít€d'ário' 6€ d€corÍ€Í dê lêi ou contíato

sociaÚêstatuto social
9.10.2 4. Caso o liotantê seE coopêrativÉ' tais doqlmêntos deveÍáo sêr a@mpanhados

da última auditoria contaoliÃããÉ' 
'*tir** 

dispôê o arl€o 112.dâ Lêi no 5'7ea' de

1971, ou de urn" at"r"'"çaà'iÀ""-J õn"i áã Éi"o" q'" rá audiloria não foi êxisida

e s 2. prova de resuraÍidade n:*r ry'"i§-:^1,1:id3-i:3"?1#fl"Jffí:,f,i#"J,"*t.:'"::iXffi,iiif;iá"d;'i'1'i;;;l:'l* i"f:::':"'f.':l'§',1#'X,"'i:
;:11?ffiift':'X,-.:'Ê:?:iiá'i ^ã!"""ã'i;'õÀilg:',':'::'gS.::" fili:: .liBXl'J:T
iJ:::jÍ:T.''ífj lí,itrü""ilÍ;;Üiü;i;irsil:;:""* :ll.:xa::':"J:.?*:i:íederâis e á urvrdâ AÍrva oa urndu t"^",:;il;;;;; ;5i o" ozroi2orl. oo Sêcrerário da
SêguÍidade Sooal. nos leímos-dã Portana r^- ,^, r^.^-ôàiâ Àrâ.,ôn2tCéral da Fazenda Naoonal
Re-cerla FedêÍal Ô Brasll e de Píocuíadora
ã".T-í:ãT:,ã,"#à.á,"i#i?,ãoJi.-c_ãiÀ 1*_l"tn ::":.fl f. jLn"'.:,;q93 oíova oe requrart """- -ir"of,O* pi**, a,ustrça do tÍabatho madrante a
9 14 pÍova de tn€xislência de débrtos ina .^" ramos oo iitulo Vll-e e 4 ,Íova oe 'n€xr$e*" 

* *--" ":;üiiãrãio a" nqiuu'à' nos têÍmos do Titulo vll-
aprêsentaçáo de ceítidáo PTty":r.39"11_..^.^ ^-r^ nd.êrÁr À, ôo 5 452 de .1, oe maro cte
A da Consolidaçêo des Lêis do Ííabalho el

pelo órgáo fi scálizador;
n, o .oit1i,T,lJ#ll1ãYriuaçao Rmncerra oa eTPl:=,"9i,áf::::*:ifl ii::1n5:q 10 3 A comDrovação 

i§àlãiià'iaez corttnte (Lc)' suprioíes a
de índices de Lrqúdoz Geral (LG), Solvêno

ii ,rÃiresurtantàs aa aplicáÉo^ das. fql'll1s-- - -"Ãr-,rãô'icutante + Realrzável a Longp. Prazo
LG= ^---.-^ À,.-.;;;;; e.ee,wô Nãô crrculante[6sdv6 6-;6621rte + eassivo Não C irculante

Ativo Total

Fãssivã-ciÍqi te + Pâssivo Náo circulante

Ativo Cirorlante

SG=

LC=
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(g)"
PR€FTITURÂ MUNICIPAL DE ATTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
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Pêssivo Circulante
9.10.4 As empresas quê apresentaíem resultado infsíior ou igual a í(um) êm qualquer dos
índices de Liquidez GeÍal (LG), Solvênoa Geral (SG) ê Liquadez Conentê (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos parâ a Administração.

9. 1 'l . Qualificação Tácnica

9.'1 1 . 1 . ComprovaÉo d€ âptidáo para o fornêcimenlo de bens êm câracteríslicá§, quântidades

e píarzos conpaliveis com o objeto desla licitaÉo, ou com o item peatinênte, poí moio da

âprêseí{âçáo de aiêslados íoínecidos por pessoas iuridicâs dê dreío públic. ou píivado

9.12. O liotante enquadrado como micÍoêmpreendedor individualque pretênda aÚerir os benoficios do

tratâmento difeÍênciâdo previstos ná Lei Complementar n. 123, de 206, êslâÍá dispênsâdo (a)

da prova dê inscíiçáo nos cadastros de coniÍibuirÍês estadual € munlcipale (b) da êpresêntação

do balanço patÍimonial e das demonslraÉes contábeis do último exêrcicio.
9.13. A êxistência dê reskição relativamente à regularidade fiscal e trabâlhista náo impedê que a

licitantê qualificáda c,omo misoempíesa ou emprêsa de pequêno porte sejâ dêclarada

vêncêdora, uma vêz que atenda a todas as demai§ exigências do edital

9. 1 3. 1 . A doclaaÉo do vencedor âcontecsrá Íro momonto imediâtâmênte posterior à fase de

habilitaÉo
9.14. Ca§o a propostâ mai§ vantâjosa êeia of€rtedâ por licitentê quâlificade como micíoempresâ ou

emprê*r de pequeno porte, e umà vêz constáeda a existêocia dê alguma restriÉo no que tange à

regularidáde fscal e trabalhista, a mêsma será convocâda paía, no prazo de 5 (cinco) dias ú6is, aÉs
a 

-declaração do vêncedor, comprovar a regulanzaÉo. O píazo podêÍá sêr proíÍogâdo por igual
perÍodo, â critéÍio dâ âdministraÉo públicá, quando requerida pêlo licitanle, mediántê ap'esentaÉo d€
justificâtiva'9.15.A 

náo-rêgularizaÉo fiscal e trabâlhista no prazo previsto no subitem anterior acanetará a

inabiiitaÉo do licitanie, sem prejuízo das sançôes prêvistas neste Edital, sendo Íacultadâ â

convocâçáo dos liciiântês íêmanescentos, ne ordêm de classificação. Se, na oídem de classiícáÉo,
seguir-se oulra micÍoêmpresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coop€lativa com alguma

rê;triÉo na dooJmêntâçáo fscál e trabalhista, será conc€dido o Ínesmo pÍazo paía te{olai,zêç:o
9.'16 Havondo necessiàade dê analiser minuciosâmente os dod.lÍnsntos êxigidos, o Pregoeiro

suspendêÍá a sessão, infoÍmando no "chaf á novâ data ê hoíáío para a conlinuidâde da mesma'

9.1i. Sorá inabilitado o licitante que não comprovár sua habilitaÉo, sêiâ po. nto apíesentar quaisquer

dos documentos exgdos, ou apresentá-los êín desacoÍdo com o êstabelecido íleslê Editãl'
g.l8.Nos itens nâó exclusivos a mtcÍoempíêsas e empíesas dê pêqueno porte, em havendo

inabílitaÉo' havêrá nova veriícêção, pelo sistêma, da eveÍÍual ocoíÍênciado empatê ficto, prêvislo nos

artigos à e 45 da LC n' 123, dá 20d6, s€guindo-se a disciplinâ antes êstabelêcida para ac€itação da

Propostê subs€quonle.
b.1b. Constatadà o áendimeÍto às sxigências de habilitaÉo fixadas no Edilal, o licrtante será

declarado vencedor.

í0. DO ENCAI'INHAiIENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10,1'Apropostafnaldolicitantêdeclafadovencedoídêveíásêíêírcáminhâdênoprêzode2(duas)
horas para o ê{nail gpLa@a!egC!!Qg!ê[ç9l! ou sede da Comis§áo Permanênte de LicitaÉo

locâlizâCla na RUa Prêsidente ueon, c,rtro. Alto A|egrê do Pindaíé - MA, a contal da solicitaÉo

do PÍêgoêiro no sistêmâ êlêtrônico ê devêrá:
10.1.1. SeÍ rêdigida êm língua portuguesa, dâtilograÍadâ ou digitâdã, sem êmendas' rasuras'

êntrelinhas ou ressalvas, &vendo a úttima tottra sêr assinâdâ e as domais rubncãdâs pelo

licitante ou sâu rêpaê§€fitâítê l€gÊl
10'1'2'conterosdadospelore-sponúvelpetaassinaluradocontratoassimcomoaindicação
do banco. númêro dá coílta e ágênciâ do lrcdante ven@dor, PáÍa fins de pâgâmento'

Processo n9
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10.2. A propostâ final deverá §er doormêntada nos aúos ê sêrá lêvacla êm consideraÉo no decorêr
da execuÉo do contíalo e âplicáção de êvêntual sânçio à Conlráads, se for o cáso.

1 0.2. , . Todas as espêcficâçóes do objeto contidas nâ pÍoposia, lais co{Íto marca, mod€lo, tipo,
tabícarÍê e procedênciâ, vinculâm a Contratada.

10.3. Os preços dêveéo ser epreisos em moeda conente nacional, o valor unitário 6m algarismos g o
valor global em algarismos e por e)dênso (art. 50 da Lei n" 8.666/93)

10.3.1. OcorÍendo divergêncja êntre os p@ços unitários 6 o pÍeço global, pÍovaloceÍão os
primeiros; no câso dê divergância entre os valores numéricos e os valores expressos por
êíenso. prováleceÍão estes últimos

10 4 A oÍerta deveé ser firÍne e precisâ, limitada, rigorosâÍnêntê, ao objêto dêste Edital, sem contêr
altemativas de pr€ço ou de qualquer outra condição qle iírduzê o julgâmento a mais dê um resultado,
sob penâ de d€sdassificáçáo-
10.5. A proposta dêveíá obecl€cer âos termos destê Edital ê sêus Anexos, não sêndo considerada
âquolâ qu€ não côrÍesponda às esp€ciÍicâçõêÊ âli contidâs ou qu€ êstâb€lêça vínculo à proposta dê
outro licilante.

1í. DOS RECURSOS

11.1. Dêclarâdo o ven@dor e êconida a Íase de regulanuçáo fiscal e trabalhista da licjtante
quâlificadâ como micÍoemprêse ou êmpresâ de pequêno poÍtê, s€ foÍ o caso, sêÍá concedido o prazo,
parã que quãlqueí licilante mânifeslê a inlençáo de rêcoírêí, de Íorma motivada, isto é, indicândo
contra qual(is) dêcjsâo(Ões) prêtênde Íêcon6r e por quais motivos, em cãmpo própíio do sistemâ.
11.2. Havêndo quêm sê manifêste, cabêrá ao Pregoeiío veíúcâr â tempestividâdê e a existôncia dê
molivaÉo da intençáo dê rêconêr, pâra decidir sê admite ou nâo o rêcurso, fundámêntadÉments.

í1.2.1. N6ss€ momênto o Pregoêiro náo adenkârá no mérilo recursal, mas apsnas veriÍicará
as condiçóês de admissibilidade do recurso-
11.2.2. A Íàlla de fianrte$açáo motivada do licjtar{e quânto à intenÉo de reconeí imporlaÍá a
decádéncia desse direito.
11.2.3. Uma vez âdmitido o recrrrso, o rêcoíÍenlê terá, a partir de êntito, o prazo dê três dias
parâ aprês€fitd as razôes, pêlo sislema eletrônico, fcando os demais licitantes, desde logo,
íntimados pa€, quêíeído, aprêsêntaram conlraÍÍazôes também pêlo sistêíha êlêtrônico, em
oúros trós dias, qrre comêçaíão a conlar do término do prazo do rêcorr6nte, sende.lhes
âsseguíada vista imêdiala dos elêmentos indispênsáveis à defes€ de s€us inteíêssês.

1 1.3. O acolhimênto do recurso invâlida tão someríe os aios insuscêliveis de aproveitemênlo.

11.4. Os autos do pro@sso permânêceíáo
constant€ ír€§t€ Editâ|.

12. oa REABERTURA oA sEssÁo púBltca

com vista franqueada aos inleÍessãdos, no êrúerêço

12.1. A sêssão públicá poderá sêÍ rêaberta:
12.1.1. Nas hipóleses dê provimento de recuÍso que leve à anulacão de alos anteriores à
rêalizaÉo da sessáo pública precedêntê ou em quê s€ja anulada a própria sessão
públicâ, satuaÉo em que seráo íepetjdos os atos anulados e os que dele dêpendâm
12.1.2. Qúândo houveÍ erro na aceitâção do píeço mêlhor classificado oú quando o
licitantê dêclarado vêncêdor nâo assinâÍ o conkato, nào r6tüar o instrumento equivalente
ou náo comprovar a regularização fiscâl e trâbalhistã, nos tormos do aí. 43, §1o da LC no
123/2006. Nêssas hipóteses, sêÍão âdotados os procodimentos imediatamênto posteraoros
ao êncêííamento da êtapâ dê lances

PÍocesso
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12.2.Íodos os licitantes rêmanêscentês dsverão seí convocados para
aêâbêrta.

12.2.1 A convocâçáo sê dará por m€io do sistema êletrônico ('chat'), e-mail, ou, ainda,
fac-símilê, de acordo com â fase do procêdimênto licilatório.
12.2.2. A convocaçáo Íêitâ por e-mail ou fác-símile dar_sê_á dê acordo com os dados
contidos no SICAF, sêndo Í€sponsâbilidade do licitanle manteÍ seus dados cadastrais
aluálizados.

I3. DA ADJUDICAçÃO E HOHOLOGAçÃO

13.1. O objêto dá ticitaÉo s€é adjudicádo ao liotante dêclarado voncêdoí, por ato do Pregoêiro, cáso

não haja interposição dê recrÍso, oJ p€la áuiorldade compêtentê, aÉs a regÚlar dêcisáo dos rêdisos
aprêsêntados.

13.2. AÉs a Íase r€cuísâ|, coníátada a reguláíidâde dos atos praticados, a aúoridadg compelente

homologará o procedimênto licitatório

't4. DA GARAT{TIÂ DE EXECUçÂO

14.1. Não haverá exigência de gÊraitja de exêqrçáo para a píêseÍÍê coÔtratração'

í5. OO ÍERIIO DE CONTRATO OU INSTRUTIENTO EQUIVALENTÉ

15.1. Após a homologâçáo da licitáçáo, em sêndo rêalizada a contÍataçáo, será flrmado Têrmo de

Contrâto ou êmitido instrumênto equivâlênte.
i5.2. O uolrdi".tário terá o prazo dê 3 (três) dias uteis, contado§ a pâÍlií de data de sua

convocaçáá, paÍa assinâr o Termo dê Contralo ou aceiiar inírumento êquivâlênle, confoÍme o

ã""oitlã" ài e.p"ntto/Cârla Contí€to/Autorizaçáo), sob penâ de dêc5ir do dirêito à contrâtaÉo'
sêm orêiuízo das sânç6es pÍ€vistas nesle Edital.-- ' ls.ã.r.lt"aátivâmontê à convocaçáo pâra comparêcêr perantê o órgão ou entidâdê pâÍa

a assinalura do Termo de Contrato ou aceitê do instrumento equivalente a

Àarnini"tr.Éo poderá encêminhá-lo pâíâ assinatura ou ac€ite da AdiudicatáÍia'
mediant€ correspondência postalcom aviso dê rê@bimênto (AR) ou mêio êletíônico'
para que seja aisinado ou acêito no prâzo de 3 (três) dias, a contâr da dâta de sêu

recebimento-
15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá s€r proríog€do, por iguál periodo' po'

solicitação justiílcádâ do adjudicátário o aceita pêla Administraçào

'153. O Ac€ite da Nota de Empenho ou do instrumenlo equivalente, emitida à êmpÍesâ

edrudrcâda. tmDlrcâ no íecrnhêc|mento de que:--'-- -li-à 
r.iJà"0" tlota está substituinào o contrato, âplicando-se à relaçáo dê negócios ali

estâbelecidá ás disposições dá Lêi no 8.666, dê 1 993;

15.3.2. a coôtratada se vinqiâ à sua pÍoposta ê às pí€visôes cornidâs no êditel ê seus anexos;

15.4- a contÍatada reconhece que as hiÉteses de rescisáo são aquelas previstâs nos srtigos 77 ê 78- 
dã Iei n' 8.666/93 o .econh"ce o! oi..itos da Administraçáo pÍevistos nos artrgos 79 e 80 da

mesma Lei.

15 5. O coitíato Íêsúllarts do pÍocêsso licitatoíio têrá vigência a paíLt dà dela dê assinatura do'- - 
conirato que oevera tor vi!Éncia de até 31 de dêzembro de 2020, pronogável coníorme prêvisáo

no instrurn€nto contrstual ou no Projo(o Básioo

PREFEITURA MUNICIPÀT DE AITO ALEGRE DO PINDÀRÉ MA

acompanhar a sêssão
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'17.

í6.

15.5.1. Previamêntê à contratação a Administíaçáo íeelizerá consulta ao SICAF paÍa identiÍcar
possível suspensão temporária dê participação em licitaÉo, no âmbito do ó.9ão ou
êríidadê, p{oibiçáo de contratâr com o Poder Público, bem como ocoÍÍências impeditivas
indirêtas, observado o disposto no art. 29, da lnstruÉo Normativa nô 3, dê 26 de abril dê
2018, e nos têímos do art. 60, lll, da Lei tP 10.522, & 19 de julho de 2002, consulta
pÍéviã ao CADIN.

15-6. Nos casos em que houveí necessidade de assinâtura do instrumento de contrato, e o
Íomêcêdor náo êstivêr inscrito no SICAF, estê devêrá proceder ao seu cadeslrámênto, sem
ônus, arúos da contrátação.

í5.6.'1. Na hiÉtesê de irÍêgularidade do íegislro no SICAF, o contíatado devêrá regularizar a
sua siluaÉo perãnte o cadastro no prazo dê âté 05 (onco) dias úteis, sob pe a de
aplicâÉo des pênelidad€s prevista6 no êditâl ê an€xos.

DOS PRAZOS E CONDIçOES DE EXECUçÃO DO OBJETO CONÍRAÍAOO

16.1- O contrato rêsultante do processo licilêlório terá vigência a Pârtir dê data de assinâturâ do
conkato quê deverá por 60 (sêssenta) dias.
16.2 O prâzo de êxeoÉo se dêrá em únicá etapa.
16.3. Toda pronogação de píazo dêverá ser justificâdâ poí êscÍito e previamentê âutoÍzada pela

PreÍêitura Municipal de Alto AIêgÍe do Pindaé, deven(b a solicitação ser encâminhada até í0 (dez)
dias antedorês ao vencrmento do pÍazo de execuÉo estpulado.

REAJUSTAi'ENTO EiI SENÍIDO GERAL

'17.'1. As íegras acerca do rêajustamênto êm senlido gerâl do valoí contratual sáo as êstabelêcidas no
Projêto Básico, anexo a este Edital.

17.2- O preço contratado é Íixo ê iÍÍeájustável.

17.3. Eventuais alteraçóês conlratuais regeí-se.ão pelâ disciplina do art. 65 da Lei n" 8.ffi, de 1993

17.4. A CONTRÂTADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições conkâtuais, os acréscimos ou
supÍessôes quê se flzêrêm necessádos, atá o limite dê 25% (vintê e cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato.

17 5. As supressôês rêsultarÍes de acordo @lebrádo êntre as partes conkatanles podarão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cefito) do valoÍ inicial atualizado do contrato

DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigaçôês dâ Contretant€ ê da ContÍatâdâ sáo as êstabelêcidas no Projêto Básico

DAS CONOçÔES DE PAGAIiENTO

'19.'1. As re€ras acêrca do pagamento são as estabêlecidas no POêto Básico, anexo a êstê Edital.

'18.

19.

Edrtal - Pregão Eleúôni.o n' 01 3/2022 - CPUPMAAP/MA



20. OAS SANçÔES ADrllNlsrRATlVAS'

20.1. As sançóes administrâtivas são as estabelecidas no Proiêto Básico

2í. DA li/lPUGNAçÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIT'ENTO

21.1. Nét O2(dois) dias úêis ênrês da data dêsignadâ Para a abêrtura da sê$sào públicá' qualquer

Bi"iT ffi :f"S:fffi"'ü,',"Jgli-* jf;Jg,,1#:'ffi Êfl""'#fl l,#-e*íii5ffi -i#fl.
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22. DAS olsPosçÔEs GERAIS
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22.9. O desâtêndimênto de exigênciâs foímais nâo êssênciais não importará o afastamento do

licitante, dêsdê quê seja possívêl o aprovêitamênto do ato, obseNados os pÍincípios dê isonomia

ê do irÍeresse pÚblico.

22.10. Em cáso de divergênciâ êntíe disposiÉes dê§te Edital e de seus anexos ou demâis peçês que

compõêm o paocêsso, prêvalecerá as deste Edital.
22 11. O Edilal está disponibilizado, na ínlêgra, no enderêço elêtrônico hllp§ll

www portâldêcomorasoublicas coíÍr bí, e tâmtÉm poderá seÍ obtido no efidereço
cpl.altoalegrep@gmail.com, nos dias útêis, no horário das 08 hoías às 12 horas, mesmo

endereço e pêríodo no quâl os aulos do procêsso administrativo peÍmaneceíão com vista
franquêada aos interessados.

22.í2. lntegram este Edital, para todos os fins ê ê'feitos, os sêguintes anexos:
22.12.1 ANEXO l- Iermo de RefêÍénoa
22122. ANEXO | - de Dêclaraçáo
22.12.3. ANEXO lll- dê Proposta Comercial
22.12.4. ANEXO lV

Flávio Oliveira Viana
Secrêtáao Municipal de EducâÉo, Esporte e Lazer

Edltal -Fresão EhúônEo n' o11t2OZ2 - cPLPltAl.FtMA

15 dê N4aÍço dê 2022.
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ANETO I

TERIO DE REFERÊI{CIA

0t - oB.rETO:

1.1- AquisiÉo dê livros didáticos com a finalvlade de atender as n€cessidades do Municipio de Atto Alegre

do PindêreÀrA.

02 . JUSTIFICATIVA:

2.1- O livío didático, diEtóbuido gratuitarnsntô nes êscolâs Éblicâs bíesil€iraB' ó Úm metêrial utilizãdo

íotineiramênte poí proúâssoÍes e âlunos, n;l';á"ãít nã &it" iniciais da escolarizaÇâo' s instigâdo à

rÊâtizscáo dg pesqursas d€ o,rersos campoiãúplinaíes, dêvido aos possíveis efeitos de sêtr uso nâs

piáúà ao""ni"" u p"r.á a Íoímáçáo dê álunos leitores'

2.2- O uso dos livros didáticos nas êscolâs viabilza es pÍoígssotes a elaboraÉo dos pÍocedimentos dê

ensiÍro Íêalizdos iunto a sêus 
"runo" ".'t'o1ãàiitõào'oãs 

arivioaaes drsceâtes e dâ oxpêriência do

ã1"".i#,1ãàã]iü1i0" aús'r os oqet'vos 
"aucacionais 

esl&ele.,dos'

3 3 - De acoído com a BNCC - Basê Nao@âl Comum Cumcular' â organtzâçáo cl.fiiqjar para educâçâo

rnfantrt devê ser coníítuioa a pat'r oe 'aiã 
a1üaã"' *G" ãÉi' 

"" 
ttáacoe! 

-e 
unrrcaoe''as - Tendo em

visle á cêntralidade úo brincaí ê ao" *rJoonãttnio" na vlda das cnançâs pequenas' €sses dois êixos

possibilitam as apíêndizagêns, " 
dt*#i;il;i;';; "úãiáç' 

oaé oiãnças da EducáÉo lnfantil

(DCNEl, ari. e)

2 3 - Ante o êxposto Íaz-so n€cÉssáÍia a rêíerida aquisiçáo' visândo âl€Í|deÍ os âltlrbs do Ano Lêtivo de

2021, coníorÍn€ paÍecêí pêdagógico anêxo

Processo n1!

03 - ESPECIFICaçÁo Do oaJÉTO:

RS
103 488,

00
Edlcáo. Lrvro em bÍochuíâ com E§piral deslinâdo â
-.1ãà 

rnranr,l I (Mâlemât 02 anosr' lnJglralo
iíl'§,J 'r.i - p.ni,s;as, Mareínar.a' ciêncies

".6i"Ír. "ro* " 
co"t'scimenlos Geráis,e ráurâis'

iNT-GR-oo1oLUME I NlclAL

"ãioo 
com , Ho," ortografie ê com e BNcc-

R$
109.032,

00

R$ 181,72
úEosro-MAlsiú@voLUMEol

Éd|cão. LNío em bmchura com Espiísl destnado 3

üã" úr"",r ll (Mâlemal 03 ânos) lÍiegrâdo'

oor Portuguas, Malemáli:E, qénãas'

l-i'slônâ e Conheomenlos Gerais ê NâluÍaÉ'

"ÜroJ 
*ln á rl*, on srâÍa ê com a BNcc

úaisllÍr€cRADo voLUME 02

Edlcão. Livío êm brochurá com Esprral deshmdo e
--]ãã úi"mr lll (Melêmal (X ános)' lntegredo'

Pái.á 17130
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PREFEMJRA MUNICIPAI DE ATTO AI.EGRE DO PINDARÉ ' MA

Av. Jolo XIII, SJI{ - C'ato
CÍ{PJ: Oí.Al2832,0001-21

04 - oas oBRIGAçÔES

4.í . DA CONÍRATANTE

4.1.'l - Exercor a fiscâlizáçào dá ênirêgâ do rnátoriâl' por servidor ou @missáo'

especialmenle dêsignedo pola Pre{êihra Munlqpal de A}to Alegre do Pindáré'

4. 1 .2 - Proc€der aos pagâín€ntos devidos à liiianle vencedora;

4. í .3 - Píopoacionar todas ás íacilidades para que a liotanlê vencêcbrâ

úú ptoi"oo a 
"nr.g6 

do materiâl d€írtro do êstabêlecido neslê Projeto Básico'

4. 1 .4 - Reiêitar o máeíial quê náo saiisfz€rêín aos padrões êxigidos nas esp€cificâçôês;

4.1.5. Aplicâr à lidtãlte vêncedoG as sançóes admini§raüvas prêvislaB na lêgislaçáo

vigente.

42 - DA COI{TRÂÍADA

4.2.1 - Proceder a efirega do máerial ediudicados de conformidad€ com o quanttativo e âs

especiticaçoes üsiant.i ào it", m oo- pt"*rtte Píojetó Básico e da suâ píoposta cornêrcial;

Ru blica:

:oír;-oío Dor. Poíuguês. Malematca ciénoâs
;áàãi"la. ri"ro,i" e coi,hecimentos Gêrars € Nâlurâ§

)ê â;oÍdo com â Novâ oÍlogíôna e com â BNcc

5s0 R9181 72 R$
99.946,0

0

04

:u cosro MAls IMTEGRACTo voLUME 03

4. Edlcào. LvÍo em brochura com Espirâl deslnado a

ÊdlEào lnlantil lV {Malemâl 05 anos) lnlêgrádo'

-ír1oo"lo oo': Poíuguês. Mátemellcâ Gências,

9*iT1"r I11"-^:.9xls:l:":::":;"^,:l*'"
Und. 100 RS 74,42 R$ 7 442,00

05 100 R$ 74,42 R3 7 442,00
06 \outa. Aúorá Mana J Ma(ew.

iI^nffi'"n Na" oa uore-Fã coettro

\utoÍâ Nilce Bectard
Und

100 Rg 74,42 R$ 7.442 00

07
100 RS 76,72 R$ 7.672,00

08
\ 5êlÍ6 ds Dona 8âratinha, Autor xoongo
{vô3.

100 R$ 78,48 R$ 7.848,00
09 r'alêntrna á serêÉ, 

^ulor Und 100 R$ 78,80 R§ 7 880,00
'10

) RãõÃãiõ ír,en,no 'n,ls !4qa sârtv 9!48:eÍ'
- ^ ---: ã;;Í-'.fur^, Árvãrâ aârrtôsô Gmes

Und 100 R$ 75,47 RS 7.547,00
11

100 R9 73,97 Rl7 397,00
12

urÍra--,Írã Fõ oÍa sueri B' 100 R§ 7ô,13 R5 7 ô',13 00

100 R$ 76,80 R$ 7 680,00
14

100 RS 74,60 R$ 7 460.00
15

100 R$ 73,90 R$ 7 390,00
16

Und 100 R$ 75,47 R$ 7 547 00
17

ãüúo Eu cíêscêr -, Aulora Natáli ú€vedo de

CáNalho

100 RS 76,13 R§ 7 613,00
18

Und.
100 R§ 74,80 RS 7 480,00

19
[Éscolhe dê Biance _ Êlac3 , Juve ud€ 6 MrdrÊr, AuoE
)óbore e Sêíqio Lánâ

R3 53rt.951,00

Página 1U30
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PREFEIN'RA MU rcIPAI DE ALTO AIIGRI DO PII{OARÉ - MA

tolhas n"'

Av Joáo Xxlll' SrN _ ffio
CNPJ: 0í 6í2 832'0001-2í

4,2-2 - Pío\idêf,claí alrocâ, às suas êxpênsas, no pÍâzo máximo^dê 10 (dêz) dias corridos,

do ,,"r",i"t 
"nt 

á',É -r'iár"itã" a. ráori-á" ã-qrã ia. i#".rinO", as êsPecúcaç'ês solicitadas;

4.2.3 _ RespoílsâbilEaÊsê pêlos danos causados úrêtamênte à Administrâçáo ou a

rêr.Â,me .tâcoÍrênte de suâ cutpa o.., oo'oP;uãnã'o--p"lioa" oá 
"ttt'"gE 

clo í!ât6nai náo rmplicândo

iJãó*úr,J"o" o" PodeÍ Público ou de sêus agentes ou pÍêpostos:

4.2.4 _ Mer|teí inalterados os Preços e condiÉ€s propostas;

4.2.5 - RêspondeÍ por todos os ôous dêcoÍeites do tÍllspoítê de smbalagem' s€guros'

t"*"", t 
"t"" " 

aã,i"i" 
"nãiiáilurá 

ventram inciair na entrêgê do matsíiâli

4.2.6 - L{'çÍ na nota fscâl as esp€cificaçôes do material' dê modo idêntico àquelas

constantos do obi€to dêstê Prciêto Bá§ic';

4.2.7 _ Náo transÍenr a lêrceiros' total ou pacial' o ÍoíÍlêcimento do mâtê'ial sem a prévia e

êxprêssa anuência da Confáante;

05 - DA ENTREGA:

5.1 - Os itens dêv€íáo ser ênt€guês em embalagêns resistêíltê§ que pÍoporool€ irÍêgridade do

pr.oartoâà o á r-"à, ãi àmúàtaçns quó t«iverem violadas seráo reiê adas;

5 2 - A entregâ dêveíá ser íêálizada perante a Comissão de Rêcebimento designada pela

couniiauià úàãfi;, que adotará os sêguiites píocêdimêntos:

a) PÍoYlloÍiam€írt€: d€ posse dos doorÍneríos aPíêsenláclos p6la CONTRATADA e de

uma via cto conrrâro e d. pr.p.rffi;;;. ,-Jáúa o" ún. p... ,êrúcáÇáo de especírcáçóes'

ouantidade, qualidade, pràzos ;üÃ:ffi;ú;;;; otnros àados pertnenlas e' en@nlrando

iÍÍêoularidade, n*aa p'azo pa'a iffi'üo-ôJrã ãõi'iiúiÀoe medianiê retrada do equipamento'

lllrã'ã'Jãiái iãüa provrsonamenie os bens mediâí{e íêÔbo'

b) Ooflnttvarn'nt': âpó6 rêc€bim€Í o provrsóflo' vêrifcêção dâ mtesÍdâd€ e rsalizaÉo dê

rêstês de tunoonâmer o. *,o. o-ãàI. iã"4à-ápür"0.". ;os _exatos 
têrmos do Íermo de

iiiiãiaà"'ã à:j pt"pt"ta vencêóra' será eÍetrvado o recebrmonlo defin vo

5.3 - Em c€so d€ inegulandáde nâo sanadá ptl" 9-O-ry.TjlTADt-1-Comis'§áo 
dê Recebimento

reduzirá a termo os Íáo" o-"t*" 
" 
tn-'iá*''-õdúnlraHre para âplicaÉo de pênalidades;

5.4 - Os cusios dâ substituiÉo dos itens rêjeitados @Íreráo €xclusivâÍÍEnte à contâ da Contratada;

06 - LOCAL Ê PRAZO OE ENÍREGA:

6 1 - O matêrial objeto do Fresênte P'ojeto Básico dêveé sêíêntregue no'Almoxarifado CêntÍal dâ

PÍef€rtuÍa Municipal de Alto AlesÍe tg.àinl;;ãj ú'-itáão na n'a úova' S/N CentÍo' próxrmo ao

sindic€lo dos Trabalhedot"" *"t'" - t 

"*'àTil;'ÁLi;;;fu'é 
"os 

cuidados do supervrsoí do sêtor

comPetente.

6.2 - O píazo do ênrega do ob'eto seíá de até íto ÍÍÉxrmo 30 (trinta) diâs @nsêcutivos em Úma

Ourcl Éiipil-ni"oos da õata de recebimerúo de Nota dê Empênho

Processo n1

R !, b liÇa:

Eãit"Éí"sãEl"tôntic;---n'013'2022-cPUPi'!ÁP/r'a



*

(§)

PREF€IÍURA MUNICIPAI. DE ALÍO AI.EGRE DO PINDARÉ ' MA

Av. João Xxlll, Srll - CtntÍo
CNPJ: 0't.6'12.832,0001-21

e.rnr".'*81- :

Processo nl

R u blica:

07 . DO PAGAiIENTO:

7.1 - O pagam€nto será feito pela Prefêitura Municipal de Ajto ÂlegÍs do P'ndaré' eín moêda

corrente naciorai, ;ediântê Treníerência Banéria Eletrônicâ, dketo na Conta da ConÚalada e ocorÍêé

;ià ;- #;;; de 30 (trinlâ) dias âÉs a data do recêbrneÍÍo deÍlnitivo do material, mediârÍle e

apresêôtação dâ compelente Notâ Fiscal dr Fatura;

7.1.1 - A CONÍRÂTADA devêrá protocolâr na sêdê dêstâ Profêitura a solicitação de

oaoamerÍo. assrnada e carlmbada pelo reprsssrúafite legal da emplesa em papel timbrado'

coãtgndo o no do proc€sso licitatóaio, as iníoÍmaçõês paÍa cíédito êm conta coírênte como: nomê e

núÀ"r.o aà e"nó, nome e número aa ngÉnáa e número da conta, anêxêndo a Nota Fiscâl

Clevidamênteatestâ,êmitidásêmrâsura,emlêtrab€mlegÍvêI,junlamêntêcomópiadocontraio,
copiã Oa nota de empênho como tamsm as dêmais cêrtid-oês âtualizadas: Cêrtiícâdo dê

ááórr"rià"a" a. Sit*do do Fundo de Garântiâ do Tempo de Sêrviç' - FGTS' cêrtidão de Débitos

Tralbethistes - CNDT, C€ítidáo Nêgâtiva dê Dátito junto à Prêvidêncie Social _ CND' CertidãÔ

Conj,rnta úegafir. de oébitos Rêlati;os â Tribulos Fedâ-ais e à Dívide Alivã da Uniáo' exp€dida poÍ

ãr!áÀ à" éã"t"n" o" Recerta Fedêral do Brasil ê da Proc'adcia Gêral dâ Fâzenda Nacional ê

ô-mJoes negáiva" ae débitos êxpêdidâs por orgãos @s Secíetaíias de Fazenda do Esldo e do

MunicíPio.

7.2 - Como condiçáo para AdministÍaÉo êÍoluar o pagamerío a licitantê vencsdoíe deverá mantêr

as mesmas condiÉês dê habilitaçáo;

7.3 - O recebimento nào exclui a responsabilidade da Conlratada Pêlo p€ífeito dL'§êmpênho do

metêria!foínecido.cabendo-thesanaÍquâisq]eriregulJidadêsdetecladesquandodaUtilizâÉodoíêferido
material;

7.4 - A nota fiscál/ÍatuÍa dêvêrá ser emiüdã pela própria CoitÍatada, ob'iqâlodamênte com o núm€ro

dêinscÍiÉonoCNPJ,constar(edâNotadêÉmpênhoedoContÍato,rÉoseadmitindonolasíiscaiÚaturas
emitidâs com outío CNPJ, mesmo de Íiliais ou da matÍiz.

8. DA JUST|F|CATM ÍrO TIPO OA LlClrAçÂO

8.1. lnicialÍÍÉntê é necêssário lrâzeí a difêíÉílçâ entre licitaçáo por itêns € licitaÉo Por lotes' sêndo

oue na onmêiía o obiêto é dividdo sm pârtes êspocificás cada quel reprêsêntando um bem de forma

autônoma. Por sua vê2, na segunda há o agÍuPâmento dê diveísos itêíls qlrê foÍmaíáo o lote'

8.2. Dêstacá-se que para a definiÉo do lole a Administraçáo deve agir com câúela, razoâbílidadê ê

oÍoooÍcionalidade paÍa identificáÍ os itêns que o intêgrârão, pois os itêns agíllpados devem g-uarclar

ioripJ,tifio.oa eritre s, obsorvando_se, Ínctnsive as rêgras dê mercado para a comercializaÉo dos

produtos, de modo a mantêr a competitividade necessáriâ à disputâ

8.3. Em dêtêrminados câsos nàl é adêquado o agíupamento dê itêns que, êmbora possuam o

mesmo (Énêro, sáo produzidos ê comercializâdos dê folma diversâ' de modo a ampliâí a competiiividâdê e

obter o Ãenor preço possivel Todâs as pedlliaÍidades drvolvidâs devem, então, sêr âvâliedas'

8.4. Diaitê disso, sobí€levar notaÍ quê Ílos t6ímos do artigo í5' lV e § 7o dâ Lei 8'66d198 ' via dê

r"gr" 
"" -rpã" "aapre 

que possívei devà ser subdiüdidas êm tantas parcolas, quantias ne@ssáÍias' no

inluito de apíoveitar a as p€culiaíidades (b mercádo.

8.5. Íem-sê quê a rêgrâ é a reálizaÉo dê licitaÉo poÍ rtens, exigindo_sê iuslificãtiva adequade paÍâ

a Íealizaçáo dê certame por lôles, bem como a dêmonstrâçào de váíÍagêm dêssâ

Edlll -Treráo El,et;nko u" 01 3/2oZ - CPUPMÂAP/UA



Processo n1-9
R u blice:

8.6. Nesse viós as aquisiçÔes Poí paÍto dê instttiÉes Públicás devem o@rÍeÍ por itêns' todavia' no

câso de opçáo de aqJ,s,ça po' tott"-a -iilsiH-àÃiet ó* tet lustificâiva plâusivel observando os

cÍrténos âdministratvo, técÍrco ê economlco

8,7,Ness6intêrim,levandoàluzdocásoconcreto,évanlajosoadministrativamênteapartiído
momenlo êm quê se drminur " lno'o"'o"oãiã-iàã""á l'"tatono úm camo' facilita no gêÍênciamento

U;il:iã ;#;";r,nL,içao no quantitat'vo oe contÉtos a s€Íom formalizâdos'

8.8. Além disso, â licitâÉo poÍ [em' sêm eirativo comercial' pode resultâÍ 6m licitaçóês desêílas'

fruslradâs ou gÍand€s dores ae catesa na ç'siáo conirauat 
'ez 

qtt íornecsdoÍ€s obrigad's a êntregar

ôíodúos coín baixa materiariaaoe orante Líãr-sloJüi"t-á1" iàoiar'roo oe transgorte' podêm desistir da

ãnir"g" or, - ain,n . rmpor resrsténoa êo Íomeomeí{o'

8.9. Êdêmais, a compra poí lote píoproa êm umá dmrnurÉo no^s riscos ineÍêntês à própria

êxBcuÇáo, pors, não Íestam dwidas' o oolaã pietendido' quando exeo-rtado por vàios contratados' poderá

não s€Í integÍatmentê ênÍegue, têndo ;';;i;;r"bÉr.: "rs 
íelâçóês juridicás mânlrdas com diveÍsos

conttalados.

8.10. A ouuo taíÍo, no que t'mg€ ao cíÍéno técÍlico tâmÉT'-,::t1!ti]:: tondo êm vista que'

rnrcr6lmente afastou a 
'ndusáo 

de lote-u;i;' o que resrringrria a panidpaÉo' âlém de fazeí a divisáo cle

foíme íacroôal, levando êm consdamçao 'ã'crrüã 
à-"óii* a"'e€lú'nâ;ãô' quâl sêle §rmileridâde entÍe

os oqebs assim agreg"ao", -rn ''"tt" "'pol''uiãiã"tiit"ça" 
a" -térió unúorme para â aplicação dos

descontos âlcançados.

8 '11 Desta leiia, ú é sêíá indigvldo o lulgamento do menoÍ pÍêçopor lote' 
-quando 

foÍ prêiudiclal a

comoetilividade e quanao tor rocomenoav-J ã'Oiísao em varios oqetos' Ouando a aolutrnaçáo sê dá por

rustúcativas técnrcas como i'"pto" 
""lJiáJ'àiàii"tiã 

J" óãr'"r"çao ou mesmo ovriar peÍdâ dê

ãil.i#ià oi,, ãüt, ;,a sea rictia, o qteãsãu perreitamente prev,so no caso cEncÍelo

S12,NoqJet4EeaocntéÍioEconómlcoalrcitaçáodot'pomeoofpreçopoílotêháumgrande
qanho para a Administíaçao na e"ottom'Jáeiiúr" q" 

"irioo" 
no 

""so 
em telâ' ou s€ra' nâ aqur$çao oe

mêdrcamenlos. implrca êm aumento oe l;"iffi;";"';ôã;;;s ã'-conseq'rentementé uma rêúrÉo de

prêÇos a sêrem pagos pêlâ AdmtniskaÉo

8.13. Nêssâ s€nda, o Aórdão ÍCU 5'26O/2O11-1C ate§ou quê nêo é ilegál o prêgão por loles

dêsde quê os loiês sêtâm 
'nteg'ado" 

po' 
'tlXsiãi''-'ã -"tÀà ""t""" 

ê que ouardem corÍelaçéo entÍe si'

8.14. O TCU 6xigê é a adê+lâdâ Justificatva para o agrupamento É 
-o-qle 

ficoo claío no Aórdão

539201&P:'é pÍ€ciso d€ÍÍFnst'ar a" ''"iãtt"ã-'ã"' 
rosist'iás' eco1tômlas--: de oLrtÍa natureza qLre

romem ne@ssário promover o "gtp;ã"o';* 
''"ãida tendênte â propiciaÍ contrâtaçôes mais

;"t.r"";;. ;;p"ã',amerÍe á adjúdrcaÉo poÍ rtem''

8.15. Nesso ssntido' também' a onentaçáo fimada pêlo :"111^14::f 
do TCU JoSé Jorgê'

s€qundo o qual "á adpdicáÉo por grupi *l"iã ttao e' em principro' ríregulaí- dêvêndo a AdminisÍação'

nesses casos, iustmcâ ot ro-" t'n*#t'[jiã:#ãs;jJü tó"* aãmrnistrativo â vantagêm dessâ

opçáo'.

8.16Destâforl'a'íEcâsodosaúos'razôespáraessaJustú'ativaiàÍorâmáboídâdas'úilEandoo
.r éíio âdminrslÍâtvo, to-i* 

" "-ne-iJ]iffi'lpti 
ói"rnpro' n" 

"cottomia 
de escala reduÇào de dlstos

logísticos, racionaladadt aominist-at'a"'ãtlü"riã õ;J}-#Ãtt -t"atuâl' dimrnuição da moÍosidade do

processo licitâtorio ê êtc'

8.'17 lsto posto, êntendo devdam€nte iustificâda a vaÍÍaiosidadê da opçáo de íealizaÉo dê

lrcjtaÉo poí lot6 c€râcttnt*d** d"r;;;t'"-Íj;l'à JL*o á "út 
oo urt' 15 da Lei 8 66ôi93'
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PREFEITURA MUNICIPA! DE AITO ÀLÉGRÊ DO PINDARÉ ' MA

Av. João Xxlll, s'N - C€nlto
CNPJ: 01.612'832,000í-21

Og - CRONOGRA IA OE DESEIIIBOLSO

9.1 - O cronograma de des€mbolso s€rá realizado em ünlca paÍcêla'no valor dê R$ 

-' 
a PartiÍ do

rêcêbimento doÍinitivo do ooleto, nos termoJ ã;ffi;õ:É;; iú A ad' 'to' dâ Ler Fêdeíal no 8'666/93

Processo r1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ' MA

Av. João Xxlll' S,N _ CêíltÍo
CNPJ: 01-6'12.832,0mí_21

PREGÃO ELEÍRÔN|CO N" Oí32022 _ CPUPT'IAAP

ãrr'""n'----E(-l

ÂNEXO ll

DECLARAçÂO

R6í.: PRÉGÃO ELEÍRÔNGO N' OI3'Z'22 - CPUPT'AAP

A empresa ""' '' nscírle no CNPJ no" . "' por intêrmédlo dê seu

reoíes6ntante lêgal o(a)S(a)..... """ ' ' : "" ' " ' poítadoí (á) da Cln'' " "êdoCPF

no . . ......., DEcrene, sou as sançàs Jíúi"iJ'"t üoi*ls e sáb as penas da lei' êm êsPciâl o

art. 299 do Código Pênâl BrasilêiÍo, quel

1) Ouanto a ompÍogaÍ agôílteB incapazos ou ÍGlativamente incapazêsi @nsoantê o disposto no

^ 
" ilili;;i,i.'r;;" r'.i n' ã àáãli. zr de junho dê is83 acÍôscido pela Lei no e'E54' dô 27 de

ouiubro dê rgsg, que náo;ãt"-ã' ""'' 
q*oro de pêssoâl emFíêdãcloísl com menos dê

18(dezoto) anos em trao'* #il'i"-ünõ*"-à' itiü.y1à.,9 a-1^'1*; râbalho menoÍes dê 16

tÃiãi".iii ãno", 
"tr"o 

na coná'çao oá apretto'z a pâíir d€ 14 (quatorze)'

2} ouánto a condicão mE,,EPP,cooP, êsla empresâ eíá exc|uída das vedâçóês constantês na Lei

'' õ;;i;;ú;; 14712014 ê' na pÍe6ênrê datã é con$o.'âda

MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar no'147l"2014;

EiÉàênó;Éhnti'lô poets, cd"rorme rei complementar Ôo'1472014

ãô'd;ilnvÀ,;;íÍne attiso 34 da Loi Fedeêlrf ' 11 488t2@7

Não é MÉ./EPP/COOP

3)ouantoaoplenoconh€ciírêntoeâtondiÍrontoà§eligênci.sdêhabilitaÉo;quoêstaempresa
âtênde a todos os íêqur$tos de hâb i;'ô-üÃ ã.o -+r.r.nt" 

sua píopostâ com rndicâÉo do

il:ü";;;õ-Já;;do os quais ateÀdem plenament€ ao Edrtal

4\ Ouarúo . inoxElência dê Íato impodiüvo dG licilar; nos termos do artigo 32' 
-§'2 

o da Lei Federal

n " 8 66ô/93, quo até a prêsente Oi" ãÀril à" ocoíêu que ã inabilite a paÍticipaÍ da

coNcoRRÊNclA em êpigrâie t q'J"oílii" 
"r" 

nào exrste nennum pêdido de Íalência ou

concordatâ. DecláÍa oúrosem, *nnJ"iü í;tegra o Edital e quê se submetê â todos os sêus

têlmos.

a- DeclaÍa ainala, ms termos do artgo 9' lll' da Lel Fedorâln o 8'666/93"guê não possuiem

seu quadro funcioôal servidoÍ;;"bí- 
'ou' ainçntt de óÍgáo ou entdadê contÍatântê ou

, 'ff:i.?:1',lf#,:':m'*os do âíliso e' I e rr' da Lêi Fêderar n o 8'666rg3' que não incide

em suas hiÉteses vedadas'

5) Quanto a olaboração indêpoídoírto do píopo§ta:

a) A proposta anexa Íol eldoráda de manerra rndêpend€nte (pelo ldlante)' e qu€ o conteúdo da

orooosla anexa não tor. no,-o o, .- ã"ãá]oià-tãã inoi 
"r"nr"nt", 

iÍformado a' disortcb com ou

i.éuioo oe qualquer oúlÍo p"*"ptrliã'ptj"""àr ã' de íâto da (identificâÉo da llcitaçáo) poí

ouelouer meio ou poÍ qualqueÍ pessoar; 
aíÉxa não foi infoíÍÍÉda â, disortido com ou re@bido dê

'' â,:if;f:#: ,?;',"HH: "o'|:o"f":'ã,15â'ãã iüL"iiiüça" a"'ri"raÉo)' poi quarquer meio ou

por quâlqueí Pessoa;

Êd,r.i F6o Eretfi;od-õi@ CPUFúA''P/|,!A

Pásina 2430



*

(ffi)
PRETEITURA MUNICIPAL DE ALTO ATEGRE DO PINDARÉ - MA

Âv. Joào Xxlll, S'N - C€nio
GNPJ:01 612 Ú2'm)1-21

c) Ouê náo têntou, poí quâlqud mero or'l poí qualqu€r pêsso€l rnflurr nâ^ílêcisáo dê qualquer outro

partropânte potênciâl o' ot 
'*'0""i'iã#'ã#ãtãtic.t"çzo1 

q'"nto ' 
paíiopaÍ ou não da íêfeÍida

o, [ltit"L*"t* da píoposta anexa náo sêrà * r"d'*--T^f|";"i:if.fi'J#iff&T:;
"' à-Àri'ãoôão' orsq'rtidô com qualquer outÍo pârtopêntê poleÔoar ou I

iiliàêõãã,ã"'J" 'ai,..1tt:...T?:f,:i :í",:1: lt!ffi"n., 0n"," * ,nd,rotamenrê inroímado

e) Oue ô ónteúdo da propostá ânêxa nao Íor' rul-'::::: il"á;t;;;l;Ã;s da aberruÍa oíic'iar das
"' ;;;;à-; t" Íecebido de qualqtí iÍtegÍante de (úgáo lrotame) a

orooostas;
a búê êstá plenarnêÍte ciênte do tsor e dá extensáo des{â dedíaÉo ê +le clêtám plênos podeÍes e

infoÍmaçôes Para lirmá'le'

no" ' '""''J.Hli 
l#'s€!tent9 l€gal 

"

t^ ro,o"Naçh:en-*"r,,,,rrt*",rhã,*í:í;fl;;,1"'ü,ti:sr 
&veráseteínitidaenpapet

R u blica r

EdiáÊFresáo Eletúôo i"ol U'?o22-PUPMÂcPruÁ
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PREFEITUNA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ ' MA

Àv Joáo Xxlll, S'N ' CêÍEo
CNPJ: 01 6't2-832Ix)o l-2t

PREGÃO ELEÍRÔNEO N' Oí 

'M22 
_ CPUPMAAP

ANEXO lll

i'|ooELO OÉ PROPOSTA collERcl',ÀL

Prezados Senhoaes,

Submet€mos à epÍeciaçáo de V Sâ' pÍoposta nos termos d€scfitos abaüo assumindo iÍltêira

Íêsponsabilidadê pêlo sêu teoÍ e as d"ê;is &idaÉes eslabeleci(bs no êd(al e seus anêxos

PROPONENTE:
RAZÁO SOCIAL:
SEDE:

^ ?XIJron.,.*
ENDÉREÇO ELETRÔNICO

i.lHBBiJi!-'à",!.',?à"J"'EBilâi'o,

lffiil3^|:iãli§#iâ.I:*:x'f;I'E ouE ass,NAú o coNÍMÍo (Nomê, RG' cpF' Eíderêço)

Alto AlegÍe do Pindaé (MA)' 

- 
de .-- dq

As.Í,a-nat;ã;o representânte legal da empresa

Folhas n".

't. PROPOSTA DE PRÉços:

DESCRIçÃo Do oB-rETo

Éór"É P,esàãEl"üô"h."-fu /'?o": cPL/PmPIMA

Pâgina25/30
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PR.EFEITURA MUNICIPAI- DE ALTO AI-EGRE DO PINDARÉ ' MA

Av. João Xxlll' S'N ' Coítto
CNPJ:0í 6t2 832,0001'21

PREGÃO ELETRÔNGO N' 0í3/2022 - CPUPI'AAP

ANEXO IV

i,INUTA DO CONTRATO

,I. CúUSULA PRIMEIRA - OBJEÍO

1 1 o obiêro do píesênre l"q. f :"T'*:,:jyá"ffJ"ffi.'T:',it ffi,âi'Jlf:i; lllx,:
oioai-" -. a Íneldade * 1*iJ"l,';;ããi na oár.rsuta t z
canÍoÍme espêcÍficáçõês e quanuallv(

CONTRATO N' 

-/2o2ílPl'lAÂP
rERMo oE coNrRAro DE-c9Mtlt.:,LE^NR:
à',Y;n,í'nj;i êâ;É!4Y 9-LYIY':rl':" 3:
XIã',iüà;Êbõ 

"lNqoBÉ, 
t'i Yí:,Pl^'^'3

ê:àHâàfii' nlír'-,'ô-'ÉÀi''oe roucaçÁo'
ÉõiônreeLAZEREA
c PJ Nn ronlrtl lgltXo:

2. cúusulA SEGUNoA - vGÊNclA

, r ô oíazo de vigênoâ deste Teímo dê contÍato têíá início â paÍtir da data de assináura do crntrato

ãr" ã"í*ai"t 'inã"ut 
dê 90 (noventa) dias

3. cúusulÂ TERCETRA - PRÉço

3 1. O valo( do prêsedê Termo de ContÍato é dê

Folhas n'.

A discnminaÉo segue abaixo:

TREçO
uNrÁRlo

ÉaÉÉ=p.gao eetonico 't 
ot sr2o-22 - oPUPi'AAPT TÂ



Processo n1

R u blica:

Àv' Jolo Xxlll' S'N - Contro
CNPJ: 0't'61 2 ü!2'0m1-21

3.2. o cronosramâ dê desêmbolso será Íeârlzâcb "flru;l;:ri"ffgt".,l"*';; ::tlu88Áã*oÍn-t"

:1l"Jl]'":t"?:HJ,,:lg1ãr":"f ii:"'"áJã;r;;;onánas dreras e rndríêtâs crecoÍrenies dâ

êxeoJcáo @nlratuâ|. rndusive motnosãàu i'"pãíã"]ã*t'g"" sooars' tÍabalhistas' prcvid€nciáíios'

r,sc€rs ê cpm€rciars inoo"'tt"" r"'""â? lã'"iii"ii;éã' 
'í;" 

seguÍo ê outros ne@ssários ao

Jilp-ri.e.tto integrat do obielo da conlíalação

4. GúUSULA OUARÍA - DOTAçÁO ORçAT.ENTÁRA

4.'t- As despesâs decorÍentês dêsta cor ÍataÉo eitão programadâs om dotaçáo orçámentária píópriâ'

;;",,TJ;;6;;ô Munrcipo' ,," dassírcáÇáo abâúo

ii###T;MÉ!i;":i-*,ZHlx#{fnaw."^m

s. cúusuLÂ QuINTA - PAGAI'ENTo

l{r*I}#il#Éi{#{r},rr,Iátffi }#xfr3#;"":ffi tuff"s#:J:
da comp€iêntê Note Fiscâl_ou Fd'la:-oro"ota, 

na s€(b dêsta Prefêrtura a solicÍtação de pâgamê-nto

:"11"â"?ffiHL1ã',1r".H,;;;,ü;;-€mprêsá 6m paper-timbrado. conrendo o no do

'p'ã.ãJ rioião,io. 
"" 

i'e*"*"1'ffi ffi :nm::n1rru:#ü;"T,§li',T ffil[i
::ff ":.1fli:':?SffiL:':?,Tft 

ffi;.ã,"- "'sa 
do corÍrato' ópra da nota de êmpenho como

também as demais cêridôês 
"'ji'!'jàã"'"cã'i'i'ããt 

ot n"g'ltnotdt dê sitr'êcão do Fundo de

Garantia do Tempo dê s""'ço - 

' 
tjííõ""'ããã àãóolo" rãu"rt'itt"s - CNDT cênidào Negativa

dê Débito iuírto à prevrctêncta ;"i -"õiõ. ;;ilno conlunta Neg: iva-.de Débitos Relativos â

Tíibutoê Fêd€reig ê à Dívrdâ Arvá:; un;;:;õJia" po" oígá"" ot secÍetena dâ Recerc Fêderál

f,^ 6-^-r ô â. pffi,íãíkr., c.r"r aãrâfr0"-["-Jon"i' " 
c"iütó"" n"g"t''"t de débitos expedrdas

::,?ã:H ã"'d;;t";üs de Fazenda do Esado e crc Munrcípio

52:.. cono c,,ndição No no^''srzl#'"ãtii;;á;;;i;' à ücttante venc&Ê deverá mahter as

Í::ã'i#ffi: *i1oJÍ,ffii".rn""ou,o* da contratâdá pêro perÍerro dosemponho do materiâl

fornecido câbêndo-lhê '"nut 
ou"'*í"i'ílü-''iã'ããoã" o"t"a"à"" quando da utilizâÇão do rêfêrido

matêrial.
5 4 A nota fiscál/Íatura dêv€ra sêí eínilidê pêlâ própnâ conÍatáda .obl91:j1Ttnt" 

*' o nümeío d€

,^c..i.Áô n., cNPJ. con","n," * noo'HÊõãniããJotonrao' nao sé admitrndo notas Íisc€is/Íâturas

l,#,àãJà.-",oô ülpJ' mosmo dêÍriars ou dâ matÍiz

5.5. o pâgamento dar-s*: on"t""# iã õã* ôãnente no 

- 

Agência no 

-'

Banco .-'

6. cúusuLA sExrA - REÀ'usrE E aLÍERÂçÓEs

6.1. O píêço corÍíatado á íixo e irÍsaiustávêl-

6.2. Evêntuais alterâçõês confatuais reger-sê-áo pêla disciplina do art' 65 da Lei n" 8 666 do 1993'

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE alÍo ALEGRT Do PINDARÉ - MA
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PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

Av. Joâo Xxlll, §N - Cent'o
CNPJ: 01.612.832Ím1-21

6.3.A CONTMTADA é obíigada a aceitar' nas mêsmas condiçóês confatuais os âcÍéscimos ou

:ü;;;" ;;;;1;Ã-"ãé""ai"-"]àü'"'i-*irá'ãá ãsgc t'int" e cinco poÍ cer{o) do varor inioar

atuâlizado do coíltrâto

6 4 As suoressões íesultantês dê âcordo cêlebrado ehtae as partes contratantes poderão excedor o limito

ãezsílrinüÀ ""- 
po. cênto) do valoÍ rnioâl atuâlizâdo do contrato

7. CúUSULA SÉÍ A. ÉI{TREGA E RECEBIi'ÊNTO OO OBJETO

7.1. O prazo de entÍega do objêto devêrá seí rêalizâdo' em âté 30 (tÍiíúa)dias â cootar do recebimêrno da

ordem dê fornêcimerÍo, 
",r" 

t 
"nn"g; "-JJur;ãem 'ma '-inl"a 

graÉA' durarúe o periodo dê vigênoa

do contrato.

71 1. Os ltens obioto do píoseí e PÍo,êto Básrco devêrá sêÍ enÚeguê nê s€de do Almoxaríado

próxrmo ao Srndrcâto d* l 
'"üÃ"oot"" 

ÉuraÉ - STR de Alto Alogíe-do Pindaé' aos cuidados do

§rpàri.oi oã 
".to, "pêt€nte 

dê sêgunda a sexta das 8:0ohs às 13:f]ohs'

8. CLAÚSULÂ Olrava - FlscaLlzaçÃo

8.1.4 Íiscalizaçáo da execuçáo do objeto será

CONTMÍANTE,

Folhas n".

PÍocesso

Rúblicai

áetuada poí Represêntarúe dêsignado pêla

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAçÔES OA CONTRATANTE E DA CONTRÂTADÂ

9 1. As obrigaçóes dâ CONTRATANTE e dâ COi'ITRATADA são aquelas preüstâs ílo Prcieto 8ásico

ro. cúusuLA DÉCl a - SANçÔES ADTINBÍRAÍIVAS

lo.l Com€te idÍaÉo adm'nrstrâtiva nos teímos dâ Leino 8 666' de 1SO3 e de Lein' 10'520' dê 2002 a

^ 
Contratada que:

10,í,1 inexec{,tar totâl oU paÍoalmente quâhuer das obrigaçóes assumidas em deco.rência dá

conhaiâÉo;
to.t z ãnselar ã áaroâínêÍúo da êxeoiÉo do objeto;

1 0. 1 3 fraudar na exêolÉo do coÚatoi
10 1 4 compoÍtar_sê dê modo inid6nêo;

1015 cometgÍ Ireudê Íscâl;

,o.rf;J;u"t.li"1f,ll,Yií!l3llffio*' *" 
'Í."çó"'g'y1'11:^"^no 

subitem acimâ ricará sui6ita'

"ã, 
pi.;ri.À o" ,""óonsabrlidêdê ciÚl e cÍiminal às seguintes sançoês

10.2..1 edvêrtáncrâ po|' rãi"" 
-f.r"", 

assià enteinCiaas aqusla§ qu€ náo acaÍíêtem píêlurzos

i8l!}Tlff f#,'0""""H"flfi'"'o ui.g''" 
"9" 

p"'Fllll1-t.:e atraso rniusrirtcado sobrê o

vâlor da pêrcêla 
'*o''pr'iàl 

iiii-àãã J"til'o inxiáprtrn"nto observaúo o lirnrl€ dê 30

(tnnta) diâs. totál do contÍato. no cáso dê
iõ 2.árurt" comp€nsalóí6 dê 10% (dez por cento) sobrê o vâlor

'll:â"ãf*f!f 
':§i1""" 

paíciâr' e murta coínPeGsáyl':,X:^.""* p€rcênruar cro sLrbitem

aJÃà, será aprcaoa oe Ío(ma proporoonal à obÍigaçéo naolmpÍoa:

Páginâ 28/30
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PREFEITURA MUNICIPAI. OE ALÍO ALEGRE DO PINDARÉ ' MA

Av. João Xxlll, srN _ CênEo
CNPJ: 01 612 E:12lO0O'l -2'l

1o2,5suspênsáoClelloleÍêlmpedlmentodêcontrataícomoórgào,ênlidâdeouUnidadêff;;i,ffi;;il,;i" ao,n'n'àii"-"üã i-':'ur'* ofáiá 
" "ru" -n","i"entê' pêlo prazo de aré

13:"r.ã?flL,"*r" dê licitaÍ e coÍtratar com o Municipro do Alto Alêgre do Pindare/MA com o

consequente descredeno"."nro * li"t"-Ãã o" óào'it'o Píópno da PMMP/MA pêlo prêzo dê

ilnr"iã,"#"à" o" .idon€idade paía liotaÍ ou.lntráar ?m a l1l1stÍaÉo Públicâ' ênquarío

Derdurarem os motrvos oetermrnáÃÃ oa pun'6o ou até que sela pÍoíYlovrda a rêabilrtaÇáo

I!ã;ã'; ;ã;-il*a"ot qut aptrcou a pánalrda<re' qle seÍá coocedidâ sempre quê a

õiná"a" i""i*", . cmtÍalánte p€los pÍêluizos causádos;

ro.l iãiiü.-i.ãÃ-."leltas às penarlaãà!ã Z'tii' lri 
" 

v ú L"' n'8'666 de 19s3' a contíatadê

quê 
10.3.1 lenha sofÍdo condênaçáo definitiva po' praticár' por meio dolosos fÍaude fiscal no

í€colhiÍnênto d€ quaigqu€r tnbutÔÊ

riÊ) iã"iãpr"tãà";tos ilícitos visândo a ftustrar os oqêlrvos da licitação;

10.3.3 deÍnonstíê nao po""rn i-aãn"]ã"ãã [à"o.rt "t 
r'-. a AdministraÉo êm virtude de

âtos ilícjtos Praticados
10 4 A âplicâgáo de quâhuer dás p€nâlidades pÍêvÉlás reâhzar-sê-á em procêsso admlnistÍalivo qu6

lI.lârã,iiã.üãalio " " "'pr" 
o-áiã-"ã-ã õo-ni'a"o'' obsêNando-sê o pÍocedimênlo pÍevrsto na

Lei no 8.666, de 1993.

10.54 aúoridáde compeleote na aphcaçáo das sánçôes l"]1" "]1-T1t:ffçtt 
â gravidadê da

conduta do iÍfíatoí, o caráêí "or."i"o-ú É-, úm como o dano causado à Administração'

obseNado o pnncipo da ÍroporqonaliÍlâd€
lo6As penâlidádes s".ao oongaoãa'Ãente regtstradas no Srslema de Cadastro Próprro da

PMAAP/i/l4.

íí. cúusuLA DÉClrra PRlllElRÂ- RESC|SÂO

1 1 . 1 . O presente Têímo dê ContÍato poderá seÍ re§cindido nas hiÉlêses preüstâs no â't' 78 da Lei no

8.666. dB 'tgs, com a" -n""q,eno"ãlioià-á" no 
"a' 

ao d" ;t"Ín" Lêi' sêm prejuízo das sançôes

i?l,zél"jl.i""ir"r " 
tsão. osáo ou rn@rpoíaÉo da clnrÍatadê coÍÍvem odra pessoe rrridrca. desdê

quê sqam observados p€r" no'" ptt*ãií'ià-'À"io<'os Às reqursrtos oe rrabrl[aÉo exErdos na lrolaÉo

original: se;am martuda" 
". 

o"tt'" oá-'-"']ü"ãcoJiçoes oo contrato' não haia preuizo à êxêc!ção do

objoto pâcluado e haF a anuenoa e'pressa aa Admráistração à contrnurdade do contrâlo

11 3. os casos dê ,"*"ao t"tt"r*j iãão úmalmente-motivados' ass€guradÔ à CONTMÍADA o

dire o à Prévia e amPla deíesa
11.4. A CONÍMTADA reconh€ce os direitos dâ CONTRATANTE êm câso de rêscisáo administrativa

ôrêvista no aÍt 77 da Lei n" I 666, d6 1993

ll"àlÜ ili,ià' i" ,ã*..............1ia1 

"1,ã 
piàJiii a. nebtorio indicativo do§ s€suintes aspectos, coníormê o

o"o' 
, r.u.'r. Balanço dos evedtos contratuais É cumpndos ou pâroalmentê cumpridos:

'11 .5 2. Relâçál dos págamenlos É eíêtuádos e anoa oovroosi

1 1.5.3 lndênizàçóês e multas'

12, CúUSULA DÉclMA SÉGUIIDA - VEDAçÓES

12.1. É vedâdo à CONTRATAOA
12.1.1. cauoionâr ou utllizâí 6ste Termo cl€ ContÍ'rto p6ra qualqueí-opeÍaçáo ÍnaÔc€iíâ'

12.1.2. ante.Íomp€r " 
*.*ãJ -ttiãtJã iàu "rúÉo 

bu inadimplemento por parte da

ôõNinnrnr'rrg, 
"àt,o 

nos cásos prsvistos êm lêi'

Processo

Ru blica:

Êd,tar Íre!áoEat6nã;Fõir , - oP|/PMAAP/MA
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12.1.3. Subconiratar'

í3. cúusuLA DÉcl a TERCEIRA - DOS CASOS Oi',lssos'

13-1 Os casos omlssos seÍão deqdrdos pela CONTMTANTE' s6gundo-_âs'dsposiÇõês @ntrdas na

§if.:"m*"=ll+r"tl$-*Xrr#,'sEr'ieffi "r';-::r'trBi:::e
Consllmrdoí - ê noÍmas e principlos g€

11. cúusuLA DÉclra ouaRTA - PuBLlcAÇÀo

141-lncumbiráàCoNÍRATANTEpÍovdonoarapublicaçà!^destêlnsirumênto,poíeírato'noDiáno
oli"i:ilffi,ni"id ;" pÍazo previsto nâ Lei no 8'666' de 1se3

Ís. cúusulÂDÉcl A QulNTA - FoRo

1s.1 0 Foío paa §orwir"l.r !!:5$',,1rffffi,"f"ff"'#firi,§:j".1?lH"ã^ifltíato 
sêrá o

dâ Comarcâ d€ Santa LuialMÀ r€sp(

Pâre firmeza e validado do pacluâdo o presênte TeÍmo de Cont-ato Íci lavÍâdo em tés (três) viâs de igual

iff ;U, ái;;,:-oJ.tlo; e acrrado em ordem vâr as$nado Pêlos @ntíaêmes

de

TESÍEMUNHAS:

Alto Alêgre do Pindaré, 

- 
de

*"**;6ç6ffi 
ff §ffiãriiã'*

**'H;:§##ã].#ãããiiãmr*"".

Nomê:
CPFINomê

CPFI

Eata=---....-t-PísgãoElêtrônÉon"o13r2o22_cPLiP[MP'l'tA


