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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 003/2022 – CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2022 – SEMAD 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA– MA, por intermédio do PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 001/2022 de 04 

de janeiro de 2022, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013 e 

alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de 

outras normas aplicáveis ao objeto deste certame. Torna público que fará realizar LICITAÇÃO para REGISTRO DE PREÇOS, na 

modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento "MENOR PREÇO", objetivando contratação de empresa 

especializada no fornecimento de material esportivo em geral para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Brejo 

de Areia- MA., conforme detalhamentos constantes no Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante deste Edital, e condições a seguir 

estabelecidas: 

DADOS DO 
CERTAME 

 
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. 

OBJETO: O registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo em geral para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Brejo de Areia- MA, conforme especificações, quantitativos e 
condiçõesestabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Esclarecimentos/Impugnações: 

Até as 09/05/2022 às 18:00hs (dezoito horas) para o e-mail: setorcpl@gmail.com 

 
Início da Sessão Eletrônica: 12/05/2022 às 09:00hs (nove horas). 

Limite de acolhimento das propostas comerciais: Dia 12/05/2022 às 08:59hs. 

Limite da análise das propostas comerciais: Dia 12/05/2022 às 08:50hs. 

Fim da análise das propostas comerciais: Dia 12/05/2022 às 08:45hs. 

Abertura da sessão do Pregão Eletrônico: Dia 12/05/2022 às 09:00hs. 

mailto:setorcpl@gmail.com
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O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia 
eautenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo, constante da página PORTAL PROPRIO - licitações on-line. 
Endereço Eletrônico: www.licitacaobrejodeareia.com.br 

Endereço para retirada do Edital: www.licitacaobrejodeareia.com.br ou poderá ser solicitado através do e-mail setorcpl@gmail.com 

ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Brejo de AreiaCNPJ : 01.612.318/0001-96 Rua da Assembléia de Deus, nº 06, Centro – 

Brejo de Areia- MA – Cep: 65.706-000 mediante a apresentação de mídia gravável (pen-drive). 

 

 

 
VALOR 
ESTIMADO, 
MÁXIMO, DE 
REFERÊNCIA OU 
SIGILOSO 

☒ VALOR TOTAL: R$ 278.181,53 (duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e três 
centavos). 

☒MÁXIMO 

☐ REFERÊNCIA 

☐ ORÇAMENTO SIGILOSO 

 
NATUREZA 

DOOBJETO: 

☒AQUISIÇÃO 

SERVIÇO 
☐ OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 
Prazo para envio da proposta adequada e ou documentação complementar: 02 (duas) HORAS, a contar da solicitação do Pregoeiro 
no Sistema Eletrônico. 

INFORMAÇÕES 

Pregoeiro: EVANDRO SOUSA BARBOSA e-mail: setorcpl@gmail.com 

Endereço: Rua da Assembleia de Deus, nº 06, Centro – Brejo de Areia- MA 

http://www.licitacaobrejodeareia.com.br/
http://www.licitacaobrejodeareia.com.br/
mailto:%20setorcpl@gmail.com
mailto:setorcpl@gmail.com
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Referência de tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF. 

 
OBS 1: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e 
hora, salvo as disposições em contrário. 

 
OBS 2: As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do PORTAL PROPRIO 

e vincularão os participantes e a administração. 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
 

No Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com 

vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, 

quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e 
possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de 
amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações 
cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo 
administrativo. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou modificar as disposições 
presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas. 

Referências da Parte Geral Definições da Parte Específica 

MODO DE 

DISPUTA 

26.1. 
☒ABERTO 

☐ ABERTO E FECHADO 

 
FORMA DE 

APRESENTAÇÃ O 
DAPROPOSTA 

 
 

2.2. 

☐ POR LOTE 

☒ POR ITEM 

☐ POR LOTE e POR ITEM 

☐ GLOBAL 

CRITÉRIO DE 
JULGAMEN 

TO 

3. e 
27. 

☒MENOR PREÇO: Intervalo entre lances - R$ 0,10 (dez) centavos. 

☐ MAIOR DESCONTO: Intervalo de %. 

INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

 
4.1. 

☒ Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, 

que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, 

conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 
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CONSÓRCIO 

 
 
 

8.8. 

☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas constantes no 
subitem 7.8 da Parte Geral deste Edital. 
☒ Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, qualquer que seja a sua 
forma de constituição. A vedação a participação 

de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual 
apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais 
participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria 
apresentam o mínimo exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não 
implicando em qualquer 
limitação quanto a competitividade. 

VALIDADE DA 
PROPOST 

A 

11. 
☒ A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data 

da abertura da sessão pública. 

 

DEMAIS 
DOCUMENTOS   
EXIGIDOS NA   

PROPOSTA 

 
 

30.5. 

☒ Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos itens do objeto,tipo, 
marca dos produtos (no que couber) e a quantidade 
solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 
considerando todas as despesas além de tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e 
impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, bem como as demais despesas que incidam 
direta ou indiretamente sobre a aquisição do objeto, mesmo que não estejam registrados  
nestes documentos  e  os  preços  se  referirão  à  data de 
apresentação das propostas. 

 

 
 

CAPITAL SOCIAL OU 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
 
 

41.3.2. 

☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta 

Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do: 

☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado 
da contratação ou do item pertinente, caso a licitante 

que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente; 

☒ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da 

contratação ou do item pertinente, caso a licitante que apresentar índice econômico 

 

  igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e 
Liquidez Corrente 
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor 
totalestimado da contratação ou do item/lote pertinente. 

☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da 
contratação ou do item pertinente. 

☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo ou 
patrimônio líquido mínimo. 
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QUALIFICAÇ ÃO 

TÉCNICA 

 

42.1. 

☒  Apresentar  no  mínimo  1  (um)  Atestado  de  capacidade  técnica, 

expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem  ter  o  
licitante  forneceu  ou  está  fornecendo os produtos 

pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. 

DEMAIS 
DOCUMENTOS    

QUALIFICAÇ ÃO 
TÉCNICA 

 
42.2. 

 
☐ Alvará Sanitário ou Licença Sanitária Estadual ou Municipal, emitida pela 
VigilânciaSanitária da Secretaria de Administração Estadual ou 

Municipal, da sede do licitante. 

APRESENTAÇÃ O DE 

AMOSTRAS: 

 
51. 

☒NÃO 
☐ SIM – Prazo para entrega da amostra: 03 (três) dias úteis, a contar da 
convocação,conforme item 14 do Termo de Referência. 

VISITA TÉCNICA: 52. 
☒NÃO 

☐ SIM, na forma do item do Termo de Referência 

 
 

ANEXOS 

 
 

121. 

☒ Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionadosna 
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos: 

121.1. Anexo I – Termo de Referência; 

121.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

121.3. Anexo III – Minuta do Termo de Contrato; 

121.4. Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços. 

 

 
 
 
 

INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES 

 
Art. 48, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014: I - deverá realizar 

processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

(...) 

III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

PARTE GERAL 

 

SEÇÃO I – DO OBJETO 
 

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição do objeto 

descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência. 

 
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL 
PROPRIO e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as 
do Edital, sendo estes a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da 
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proposta. 
 

2. A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma: 
 

2.1. MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação 

das propostas faculta- se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos forem de seu 

interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

2.3. MENOR PREÇO POR LOTE /GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de 

propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos e itens forem de seu 

interesse. Em se tratando de LOTE/GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os 

itens que o compõem. 

2.4. MENOR PREÇO GLOBAL: Para esta forma de apresentação de propostas o licitante 

participa de todos os itens da licitação. 

3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto. 

 
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
SEÇÃO II - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

 

4. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total da contratação. 
 

4.1. Na Parte Específica deste Edital – constam as informações orçamentárias por onde correrão as 
despesas. 

 
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5. Poderão participar deste Pregão os interessados estabelecidos no País, que satisfaçam as condições e 
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem 
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas como 
fornecedores no SISTEMA PROPRIO (https://licitacaobrejodeareia.com.br/). 

 

5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e 
regulamento do sistema; 
5.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou 
do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros; 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica; 

 
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 
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produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

 
7. Não poderão participar deste Pregão: 

 

7.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

7.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

7.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

7.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 
 

7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, 

poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo. 

 

7.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93. 
 

7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 
a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no 
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu 
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo 
licitatório. 

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

 

7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014- TCU-Plenário). 

 
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, 
deverão ser observadas as seguintes normas: 

  

7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 
constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-
líder que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será 
representante das consorciadas perante a Administração; 

7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação 
exigida no ato convocatório; 
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade 

técnica das empresasconsorciadas; 

7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá 
atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, 
deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na 
proporção de sua respectiva participação. 

7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma: 
 

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo; 

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais 
de cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, 
comprovar capital maior ou igual ao valor obtido no subitem 8.8.4. 
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7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais 
de um consórcio ou isoladamente; 
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações 
do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 

7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1; 

 

7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o 
registro do consórcio. 

 

SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

8. A licitante deverá encaminhar proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, 
incluindo QUANTIDADE, PREÇO (conforme solicita o sistema), concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico 
(https://licitacaobrejodeareia.com.br/), até a data e horário marcados para abertura da sessão pública, 
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de 
habilitação. 

 

8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no 
máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e 
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, 
na forma definida na Parte Específica deste Edital. 

8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do Edital. 

 

8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que 
não emprega menores dedezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos. 
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à 

conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

8.5. Os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF. 

8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda quehaja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 

9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa 

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 

 

9.3. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do 
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Edital.Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

10. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente 
impugnado o presente edital,implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas. 

 
11. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta 
ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° 
do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de 
documento hábil que comprove sua legitimidade. 

 
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacaobrejodeareia.com.br. 

 

12.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por 
até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse 
prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação. 

12.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, 
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo 
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame. 

12.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo 
por motivo justo, decorrentede fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

12.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

13. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

14. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

14.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a 
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos 
através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema. 

 
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

15. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

15.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a 

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá 

perdurar por mais de um dia. 

 
15.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens 
às licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 

 

15.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.O 
Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço 
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU 
n.º 934/2007- 1.ª Câmara). 

 

http://www.licitacaobrejodeareia.com.br./
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SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

16. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

 
16.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

17. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ela ofertado e registradono sistema e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores 
ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença. 

 

18. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

 

19. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 
 

20. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

20.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 
ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser 
inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013- SLTI/MP). 

 

21. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente 
inexequível. 

22. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

23. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio www.licitacaobrejodeareia.com.br. 

 

24. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser: 
 

24.1. Modo de Disputa Aberto: 
 

24.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa for 
“aberto”, 

apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações. 
 

24.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 
24.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

24.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se- á automaticamente. 

 

24.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

http://www.licitacaobrejodeareia.com.br./
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24.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado: 
 

24.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 

24.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

24.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 

 

24.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

 

24.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

24.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

24.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

 
25. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica. 

 
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
26. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 05% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

 

26.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 
de 05 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar 
uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, 
atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

 

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

 
 

26.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 
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pequeno porte que seencontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um 
sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o 
encaminhamento da oferta final do desempate; 

 

26.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
n.º 123/2006; 

 
26.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

 

 

SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO 
 

27. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as 

demais condições estabelecidas neste Edital. 

 
27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 
SEÇÃO X – DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

28. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de 
preço adequada ao último lance, em arquivo único, assim como os documentos complementares no prazo 
indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro através do 
módulo “PORTAL PROPRIO BREJO DE AREIA”. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto 
se expressamente determinado pelo Pregoeiro. 

 
28.1. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 
28.1.1. Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

28.1.2. Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

28.1.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos; 

28.1.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

28.1.5. Deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 
proposta de outro licitante; 

28.1.6. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar 
na proposta ajustada, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o nº 
do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentado fotocópia 
autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade. 

 

28.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único 

arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, 

“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do 

licitante. 

 
28.3. Os documentos remetidos por meio do módulo “PORTAL PROPRIO BREJO DE AREIA”, 
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poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 
ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

 

28.4. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
à: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Rua da Assembleia de Deus, 06 Centro – 
Brejo de Areia- MA. 

 

28.5. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital. 
 

 

29. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção,  

será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

30. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto. 

 

30.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

30.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, ou que não atendam ao item 32.1.2, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

30.1.2. Ficará obrigado os licitantes vencedores a apresentar junto a proposta 
readequada, (nos casos de descontos iguais ou maiores à 25% do valor máximo 
aceitável de cada item), composição de custos unitários acompanhado das notas fiscais 
de entrada para cada item. A não apresentação dos aludidos acarretará na 
desclassificação da proposta. 

 

30.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

Órgão Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 

decisão. 

 

30.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com no mínimo vinte e quatro 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
30.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

 

30.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro. 

 
30.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características dos produtos/serviços ofertados, tais como marca, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação da proposta. 
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30.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiadosou a fundo perdido. 

 
30.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de 
remuneração. 

 

 

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO 
 

31. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

31.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

31.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

31.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

31.4. Para consulta de licitantes Pessoa Jurídica poderá haver a substituição das consultas dos subitens 
33.1, 33.2 e 

33.3 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/). 

31.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica daqual seja sócio 
majoritário. 

 

31.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
33.5.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

33.5.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 

31.5.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

31.5.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

 
32. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 
32.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
à: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Rua João Pessoa, nº 56, Centro, Brejo de 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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Areia- MA. 
 

33. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 

 
34. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

 

35. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições.Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

36. Habilitação jurídica: 
 

36.1. Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 

36.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

36.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

36.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 
36.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

36.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
36.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei 
nº 5.764, de 1971; 

36.8. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, 

ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 7.775, de 2012. 

36.9. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que 
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa 
RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 
36.10. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

36.11. A Parte Específica determinará ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgãocompetente, dependendo da atividade a ser licitada, nos termos da 
legislação vigente. 

36.12. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

36.13. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para as 
empresas com sede no Estado do Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual nº21.048, de 
17/02/2005 ou certidão simplificada da Junta Comercial de outro estado da federação, 
correspondente a sede da licitante, comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução 
Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

36.14. Certidão específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para as empresas 
com sede no Estado do Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual nº 21.048, de 17/02/2005 ou 
certidão específica da Junta Comercial de outro estado da federação, correspondente a sede da licitante, 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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comprovando sua condição, conforme artigo 1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

 
 

37. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

37.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

37.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

37.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

37.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovadapelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943; 

37.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

37.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre: 

37.6.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 

expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade 

para com a Fazenda Estadual; 

37.6.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

 

37.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre: 

 
37.7.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede 
do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

37.7.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio 
ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão. 

37.7.3. Alvará de Localização e Funcionamento, referente à sede da licitante. 
 

37.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei. 

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

37.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, 
de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 
aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

 
38. Qualificação Econômico-Financeira: 
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38.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante. 

 

38.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o 
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação 
foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro 
de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais 
requisitos de habilitação. 

 
38.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado do termo de abertura e 
encerramento do balanço, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

38.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

38.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

38.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 
da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

38.3. O balanço patrimonial enviado no lançamento da proposta, deverá comprovar: 

38.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1. 
 

40.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da 
Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a 
empesa apresente, notas explicativas ao Balanço, memória de cálculo, 
devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos 
índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da 
seguinte forma: 

 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
 Ativo Total  

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
 Ativo Circulante  

 Passivo 
Circulante 

 
40.3.1.2. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 
1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 
e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a 
Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o 
patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação ou do item pertinente. 
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40.3.1.3. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua inabilitação. 
 

38.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital Social; 
 

 

 

39. Qualificação Técnica: 
 

39.1. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na Parte Específica 

deste Edital. 

39.2. Documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de 
requisitos previstos em leiespecial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto. 

 
40. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
40.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

41. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma seráconvocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
42. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 
do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

43. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

44. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

45. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação,da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

46. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 
item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

46.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

 
47. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 
SEÇÃO XII - DO RECURSO 

 

48. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 10 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de 
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
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48.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante 
vencedora. 

 

48.2 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-
a, em campo próprio do sistema. 

48.3 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 
em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 
49. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo 

administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados. 
 

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

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

 
SEÇÃO XIII - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

52. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

52.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

52.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 
52.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

52.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
a fase do procedimento licitatório.A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os 
dados contidos no PORTAL PROPRIO e/ou na proposta e documentação enviada, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
SEÇÃO XIV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

53. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em 
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
54. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante. 

55. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de 
Cadastro da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de Empenho. 
Maiores informações poderão ser obtidas no setor da Comissão Permanente de Licitação – CPL na 
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia- MA.ou pelo e-mail setorcpl@gmail.com 

 
SEÇÃO XV - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

56. A Comissão Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos para registro de preços e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
será o órgão responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. 

 

57. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos 
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços. 

 

 

mailto:setorcpl@gmail.com
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58. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

Ata de Registro de Preços, deverão consultar a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - Órgão 

Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 
58.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos 
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
58.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobrodo quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

58.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da 

Ata. 

 

58.3.1. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO poderá autorizar, excepcional e 
justificadamente, aprorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, 
quando solicitada pelo órgão não participante. 

 
58.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços decorrentes de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas 
com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
59. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da data do 
recebimento do documento oficial de convocação. 

 
59.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, 
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

59.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo 
e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02. 

60. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de prestar os 
serviços nas condições estabelecidas. 

 
61. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

 

62. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

 

63. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

 

63.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 

 

64. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 
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64.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados docompromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 
64.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 
de mercado observará a classificação original. 

 

65. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
65.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
início dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

65.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
 

66. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

 

67. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

67.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

67.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

67.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

67.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, 

ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

 

68. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 72.1, 72.2 e 72.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

69. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
69.1. Por razão de interesse público; ou 

69.2. A pedido do fornecedor. 
 

70. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os 
procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 
fornecedores registrados a nova ordem de classificação. 

 
71. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de sua vigência. 

 
SEÇÃO XVI - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

72. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a 

qualquer tempo durantea vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

 

72.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 
fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 
deste Edital. 

 

73. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
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quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo órgão Contratante. 

 
74. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 
SEÇÃO XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

75. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
 

75.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

75.2. não assinar a ata de registro de preços, no prazo estabelecido; 

75.3. apresentar documentação falsa; 

75.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

75.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

75.6. não mantiver a proposta; 

75.7. cometer fraude fiscal; 

75.8. comportar-se de modo inidôneo 
 

76. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 
77. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
77.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

77.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 
do licitante; 

77.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

77.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

 
78. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados; 

 

79. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 

80. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada 

pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

81. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 

Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 
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82. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido 

por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

 

83. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou 

Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

84. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

85. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

86. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

87. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência e/ou Termo de 

Contrato. 

 
SEÇÃO XVIII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

 

88. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18:00 
horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

 
88.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 
da data do recebimento da impugnação. 

89. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.Os pedidos de 

esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO 

CERTAME”, até as 18:00 horas,no horário oficial de Brasília-DF. 

 

89.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido. 

 

 

90. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo setor 
técnico competente. 

 

91. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 

91.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
92. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do PORTAL PROPRIO e 
vincularão os participantes e a Administração. 

 
SEÇÃO XIX - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

93. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
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Referência, Anexo I, ou Termo de Contrato do presente Edital. 
 

SEÇÃO XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

94. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, 
ou Termo de Contrato do presente Edital. 

 
SEÇÃO XXI - DO PAGAMENTO 

 

95. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, ou Termo de Contrato do presente 
Edital. 

 
SEÇÃO XXII - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 
96. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital. 

 
SEÇÃO XXIII – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

97. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

SEÇÃO XXIV – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 
 

98. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. 
 
 

SEÇÃO XXV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

99. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 
99.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

99.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

 

100. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

 

101. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 
 

101.1 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

 
102. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio 
de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
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103. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho 

de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

104. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do EDITAL, 
prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital. 

105. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência 
da CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 
106. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada,a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
107. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília 

– DF. 

108. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

109. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 

110. Não serão aceitos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICOS elaborados de forma genérica. 

111. Todos os documentos que não possuírem, datas de validade em seu corpo, não poderão ter data 
de expedição superior a30 (trinta) dias. 

112. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

113. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

114. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV, 
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra 
forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma 
legal. 

115. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de 

até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte: 

 
115.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

115.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. 

115.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o 

instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos serviços das cotas 

reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 

quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

 

 

 

SEÇÃO XXVI - DOS ANEXOS 
 

116. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros 
porventura mencionados na Parte Específica deste Edital: 

 
116.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

116.2. ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
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MENSAGEM IMPORTANTE 

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SISTEMA, NO 

ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. 

www.licitacaobrejodeareia.com.br. 

116.3. ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO; 

116.4. ANEXO IV – MODELO DE 

PROPOSTA DE PREÇOS.SEÇÃO XXVII - DO FORO 

117. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam 
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual da Comarca e 
Município de Brejo de Areia, no Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
 

                                                                                                  Brejo de Areia- MA, 27 de abril de 2022. 
 
 
 
 
                                                                                                               EVANDRO SOUSA BARBOSA 

                                            Pregoeiro 
 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº /2022 – CPL 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022 – SEMAD - ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETIVO  

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a Constituição de Ata de Registro de Preços, por um período de 

12 (doze) meses, para fornecimento de material esportivo em geral, conforme ESPECIFICAÇÕES, 

QUANTITATIVOS E PREÇOS MÉDIOS E CONDIÇÕES DESCRITAS NESSE TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2. DA APRESENTAÇÃO  

2.1 O presente Termo de Referência visa subsidiar a Administração na elaboração das diretrizes que darão ordem e 
forma à licitação na modalidade pregão na forma eletrônica, para o fornecimento de material esportivo em geral para 
atender a demanda das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA - Ma. 
2.2 Deverá ser considerado como complementar às demais exigências do processo licitatório e dos documentos 
contratuais. 

 

http://www.licitacaobrejodeareia.com.br./
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3. DO FUNDAMENTO LEGAL  

3.1 A licitação será realizada observando o princípio constitucional da isonomia, e objetiva selecionar a melhor 
proposta para a Administração a ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, tendo Fundamento Legal na Lei 
10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte e sua alteração Lei 147/2014, e aplicando-se subsidiariamente na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações. 
3.2 A Ata de Registro de Preços fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2011 e vincula-se ao Edital, bem como à proposta da 

contratada. 

 

4. ÓRGÃO GERENCIADOR  

4.1 O Órgão Gerenciado da Ata de Registro de Preço será a Secretaria Municipal de Administração. 
 

5. ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

5.1 Não existem Órgãos Participantes da Ata de Registro de Preço: 
 

6. DA JUSTIFICATIVA  
 

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL destina-se ao atendimento da demanda das Secretarias 
Municipais, dentro do padrão de qualidade estabelecido por este Termo de Referência. 
A fim de provisionar as condições necessárias para a realização desta tarefa, a Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA 
- Ma através do Departamento de Compras opina pela Realização de Licitação a fim de suprir as necessidades 
mencionadas. 

 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS  

7.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2011. 
 

8. DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  

8.1 Os produtos a serem adquiridos deverão estar em conformidade com as especificações e quantidades estabelecidas 
abaixo: 

 
MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL 

 

 

 Item Descriminação dos Produtos Unidade Quantidade Marca V. Médio Total  

 
1 

Apito profissional, material plástico, tipo FOX 40, 
sem esfera, som nítido, para uso na arbitragem de 
varias modalidades esportivas 

 
Und 

 
50 

 
Pangue 

 

58,13 

 

2.906,67 

 
 
 

2 

Bola de Futebol de Campo Adulto: Tamanho oficial 
adulto, confeccionada em PVC e PU, costurada, 
câmara butil, medindo entre 68-70cm, 410-450 
gramas. Com válvula. A marca deve ser ou ter sido 
aprovada pela confederação Brasileira de futebol 
(CBF), ou pela Federação Internacional de Futebol 
(FIFA) ou por, no mínimo, 1 Federação estadual de 
futebol de campo nacional. 

 
 
 

Und 

 
 
 

80 

 
 
 

Adidas 

 
 
 
 
125,30 

 
 
 
 
10.024,00 
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3 

Bola de Futebol de Salão Adulto: Tamanho oficial 
Adultol, confeccionada em PVC, dupla laminação, 
costurada, 30 gomos, com câmara butil, medindo 
entre 61-64cm, pesando entre 410-440 gramas. Com 
válvula. A marca deve ser ou ter sido aprovada pela 
confederação Brasileira de Futebol de salão (CBFS) 
ou pela Federação Internacional de futebol (FIFA 
APROVED) ou pela liga Nacional de Futsal, no ano 
vigente. 

 
 
 
 

Und 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

Penalty 

 
 
 
 

116,67 

 
 
 
 

9.333,33 

 
4 

Bola de Futebol de área (beach soccer) oficial, adulto 
aprovada pela confederação Brasileira de Beach 
Soccer 

 
Und 

 
50 

 
Penalty 

 

151,60 

 

7.580,00 

 
5 

A Bola De Vôlei Mg 5500 É Confeccionada Com Pu. 
Tamanho: 65 - 67 Cm De Diâmetro. Peso: 260 - 280 G 

 
Und 

 
30 

 
Penalty 

 

106,63 

 

3.199,00 

 
 
 

6 

 
Bola de Basquete Adulto Unissex:, confeccionada em 
Borracha Moldada/câmara de Buti/miolo- 
Removível, medindo entre 75-76cm, pesando entre 
567 e 623 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou 
ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de 
Basquete ou por, no mínimo, 1 Federação Estadual 
de Basquete nacional. 

 
 
 

Und 

 
 
 

50 

 
 
 

Penalty 

 
 
 
 
163,97 

 
 
 
 
8.198,33 

7 Bomba de Ar Dupla Ação Und 30 Pangue 
 
47,33 

 
1.420,00 

8 Cronometro Digital Light Und 30 Pangue 
 
94,63 

 
2.839,00 

9 Cone Médio em PVC 50cm Und 150 Pangue 
 
34,33 

 
5.150,00 

10 Cone Pequeno em PE 24 cm Und 300 Pangue 
 
25,88 

 
7.765,00 

 
11 

Corda de pular confeccionada em nylon ou sisal, 
tendo empunhadura de madeira ou plástico e med. 
3m de comprimento. 

 
Und 

 
120 

 
Pangue 

 

34,00 

 

4.080,00 

 
 

12 

Rede Futebol de Campo: Oficial para trave, medidas 
oficiais, confeccionada em polietileno (Nylon) de alta 
densidade, fio 5, malha 16x16. Medida padrão : 
7,55m x 2,44m, modelo tradicional 

 
 

Pares 

 
 

28 

 
 
Pangue 

 
 

732,93 

 
 

20.522,13 

   
   

 

 
13 

Rede Futebol de Area, fio 5 mm traçados e virgem, 
polipropileno/seda, mala 5cm, tratamento anti-raios- 
uv/sol e humidade/chuva 

 
Pares 

 
28 

 
Pangue 

 

371,33 

 

10.397,33 
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14 

Rede Futebol de Salão/Handebol: com medidas oficiais, 
confeccionada em polietileno (nylon), Resistência a raio 
UV com fio 5 de espessura, malha de 15x15cm Medidas 3 x 
2 x 1(Largura x Altura x profundidade) 

 
 

Pares 

 
 

28 

 
 

Pangue 

 
 

307,17 

 
 

8.600,67 

 
 

15 

Rede de Vôlei com 2 lona de algodão com ilhós metálicos e 
revestido interno couro sintético nas ponta para 
amarração com costura dupla; Discrição:lona superior 
7cm de largura e lona inferior com 5cm de largura med. 
1,0x10,0 malhas , 10x10cm fio 2mm em nylon. 

 
 

Und. 

 
 

28 

 
 

Pangue 

 
 
 
190,80 

 
 
 
5.342,40 

 

16 

Jogos de Equipagem com 12 Camisas e 12 Shorts 
personalizados em malha 100% poliéster estampada em 
sublimação total com numeração Frente e Costa TAM 
Variados 

 

Conj 

 

40 

 

Kanxa 

 
 
602,67 

 
 
24.106,67 

 

17 

Jogos de Equipagem com 15 Camisas e 15 Shorts 
personalizados em malha 100% poliéster estampada em 
sublimação total com numeração Frente e Costa TAM 
Variados 

 

Conj 

 

20 

 

Kanxa 

 
 
618,33 

 
 
12.366,67 

 

18 

Jogos de Equipagem com 20 Camisas e 20 Shorts 
personalizados em malha 100% poliéster estampada em 
sublimação total com numeração Frente e Costa TAM 
Variados 

 

Conj 

 

20 

 

Kanxa 

 
 
1.016,67 

 
 
20.333,33 

 

19 

Jogos de Colete, 12 Coletes e 12 shorts personalizados em 
malha 100% poliéster, estampada em sublimação total 
com numeração frente e costa. TAM Variados 

 

Conj 

 

20 

 

Kanxa 

 
 
495,33 

 
 
9.906,67 

 

20 

Jogos de Colete, 15 Coletes e 15 shorts personalizados em 
malha 100% poliéster, estampada em sublimação total 
com numeração frente e costa. TAM Variados 

 

Conj 

 

20 

 

Kanxa 

 
 
632,00 

 
 
12.640,00 

 

21 

Jogos de Colete, 20 Coletes e 20 shorts personalizados em 
malha 100% poliéster, estampada em sublimação total 
com numeração frente e costa. TAM Variados 

 

Conj 

 

20 

 

Kanxa 

 
 
832,00 

 
 
16.640,00 

22 
Troféu em plástico com cor dourada medindo 82 cm de 
altura, base na cor preta para esporte 

Und 40 Irmossi 
 
399,67 

 
15.986,67 

23 
Troféu em plástico com cor dourada medindo 67 cm de 
altura, base na cor preta para esporte 

Und 40 Irmossi 
 
368,67 

 
14.746,67 

24 
Troféu em plástico com cor dourada medindo 50 cm de 

altura, base na cor preta para esporte 
Und 40 Irmossi 

 
299,63 

 
11.985,33 

25 
Medalhas de latão, pintada na cor ouro, medindo 2mm de 
espessura e 40 cm de diâmetro 

Und 500 Irmossi 
 
6,40 

 
3.200,00 

26 
Medalhas de latão, pintada na cor prata, medindo 2mm de 
espessura e 40 cm de diâmetro 

Und 500 Irmossi 
 
6,40 

 
3.200,00 

27 
Medalhas de bronze, pintada na cor bronze, medindo 2mm 
de espessura e 40 cm de diâmetro 

Und 500 Irmossi 
 
6,40 

 
3.200,00 
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28 
Bambolê Varias Cores para pratica esportiva pct com 12 
unidades 

 
100 Pangue 

 
37,67 

 
3.766,67 

 
 
 

29 

Bola de Futebol de Campo Infantil: Tamanho infantil, 
confeccionada em PVC e PU, costurada, câmara butil, 
medindo entre 64-66cm, 360-390 gramas. Com válvula. A 
marca deve ser ou ter sido aprovada pela confederação 
Brasileira de futebol (CBF), ou pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA) ou por, no mínimo, 1 
Federação estadual de futebol de campo nacional. 

 
 
 

Und 

 
 
 

30 

 
 
 

Penalty 

 
 
 
 
104,33 

 
 
 
 
3.130,00 

 
 
 
 

30 

Bola de Futebol de Salão Infantil: Tamanho Infantil, 
confeccionada em PVC, dupla laminação, costurada, 30 
gomos, com câmara butil, medindo entre 55 e 59cm, 
pesando entre 350 e 380 gramas. Com válvula. A marca 
deve ser ou ter sido aprovada pela confederação Brasileira 
de Futebol de salão (CBFS) ou pela Federação 
Internacional de futebol (FIFA APROVED) ou pela liga 
Nacional de Futsal, no ano vigente. 

 
 
 
 

Und 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

Penalty 

 
 
 
 

97,67 

 
 
 
 

2.930,00 

 
 
 

31 

Bola de Handebol Infanto: Costurada, confeccionada em 
PVC, com câmara butil, medindo entre 54-56cm, pesando 
entre 325 e 400 gramas. Com válvula. A marca deve ser ou 
ter sido aprovada pela Confederação Brasileira de 
Handebol (CBHB), ou pela Federação Internacional de 
Handebol (IHF), ou por, no mínimo, 1 Federação Estadual 
de Handebol nacional. 

 
 
 

Und 

 
 
 

30 

 
 
 

Penalty 

 
 
 
 
87,83 

 
 
 
 
2.635,00 

32 Jogos de Xadrez Escolar Und 50 Pangue 
 
67,00 

 
3.350,00 

33 Jogos de Dama Escolar Und 50 Pangue 
 
57,00 

 
2.850,00 

34 Jogos de Quebra Cabeça Und 50 Pangue 
 
77,00 

 
3.850,00 

 
VALOR ESTIMDO 

     
278.181,53 

 

 

 

8.2 As empresas que não oferecerem os tipos de produtos constantes da Planilha Descritiva dos Materiais, anexo deste 
Termo de Referência, deverão apresentar produtos com especificações iguais ou superiores. 

8.3 O licitante contratado deverá seguir rigorosamente as normas e regulamentos relacionados às condições de trabalho 

exigidos neste Termo de Referência, se observada qualquer anormalidade no fornecimento poderão ser 

suspensos/rescindidos, ficando ainda a licitante vencedora sujeita as penalidades da Lei. 

 

9. DA CONSOLIDAÇÃO  

9.1 Os produtos estão dispostos em itens portanto são licitados de forma individual. 
 

10. DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUMPRIMENTO  

10.1 Os produtos deverão obedecer às ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. 

10.2 Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, encargos, incidentes deverão ser inclusos no preço da proposta e 
em hipótese alguma, poderão ser destacadas quando da emissão de Nota Fiscal. 
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11. DA AVALIAÇÃO DO CUSTO 

10.3 Os produtos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso. 

A periodicidade dos produtos será de acordo com as necessidades das Secretaria do Município. 
 

10.4 Os produtos serão solicitados de forma parcelada mediante emissão de Ordem de Fornecimento. 

10.6 Os produtos deverão ser entregues conforme acordados, em horário normal de expediente e no local especificado 

pelo órgão gestor. 

 

11.1 O custo estimado total do objeto é de R$ 278.181,53 (duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e um reais 

e cinquenta e três centavos). 

11.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base 
em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado. 

 

12. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

12.1 A entrega dos produtos objeto do Termo de Referência se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas: 

12.1.1 Provisoriamente, no prazo de até 02 (dois) dias corridos a partir da entrega dos produtos mediante termos 
próprios, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação prevista no Termo de 
Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993; e 
12.1.2 Definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir da entrega provisória, mediante atesto de nota 
fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, observados os artigos 69, 73 
e 76 da Lei nº 8.666/1993. 

12.2 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas 
exigidas. 

12.3 Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades com as 
especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Termo de Referência, será rejeitado, devendo ser substituído no 
prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da notificação, podendo haver dilatação deste prazo nos casos em que ficar 
comprovada impossibilidade real de cumprimento, conforme análise e definição do fiscal do contrato, quando se 
realizarão novamente as verificações de conformidade. 

12.4 Caso a substituição não ocorra em até 02 (dois) dias corridos, ou caso o novo produto também seja rejeitado, estará 
a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei. 
12.5 À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas na entrega definitivo, submetendo as etapas impugnadas 
à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente a 
expensas da Contratada. 
12.6 A entrega não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito estado do produto entregue, cabendo-lhe sanar 
quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos. 

 

13. DOS PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO  

13.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com a entrega e aceitação dos produtos, depois da realização das 
aferições. 

13.2 A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos entregues discriminados, devidamente atestadas 
pelo servidor designado para o recebimento do objeto da licitação. 

13.3 O pagamento será condicionado à apresentação da comprovação de regularidade junto às receitas Federal, do 
FGTS, INSS e CNDT, devidamente atualizada. 
13.4 Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será 
creditado em favor do Contratado, em até 30 (trinta) dias corridos, através de ordem bancária na conta indicada na 
proposta, devendo para isto, conter o nome do banco, agência e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito, e obedecendo a devida ordem cronológica dos empenhos e em moeda corrente nacional. 

13.5 A Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA fica reservada o direito de não efetivar o pagamento se os produtos 

não ocorrer em conformidade com as especificações estipuladas. 

13.6 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte do 

Contratado, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação 

da execução do objeto do Contrato. 
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14. DO LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 

Parágrafo Primeiro – Obriga-se a FORNECEDORA a efetuar a entrega dos Materiais na Secretaria Municipal de 
Administração localizada na Rua da assembleia de Deus, nº 06, Centro na cidade de BREJO DE AREIA – Ma, CEP: 65315-
000, no horário de 8:00 às 17:00 horas, em dias úteis, devendo ser acertada previamente com o Órgão Gerenciador 
Municipal, acompanhados do pedido e Nota Fiscal correspondente, em até 10 (dez) dias da assinatura da Autorização de 
Fornecimento; 

 
Parágrafo Segundo – As aquisições obedecerão à conveniência e às necessidades do Órgão Gerenciador 
correspondente. 

 
Parágrafo Terceiro – A aquisição do(s) Item(ns) será precedida do respectivo Pedido de Fornecimento, que será 
assinado pelo Fornecedor e o Órgão Gerenciador; 

 
Parágrafo Quarto – Obriga-se a FORNECEDORA a efetuar a entrega do(s) materiais na(s) quantidade(s) constantes da 
Autorização de Fornecimento. 

 
Parágrafo Quinto – O Responsável pelo recebimento dos materiais será servidor devidamente designando para essa 
função, onde irá receber os materiais em conformidade com o art. 73, inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93, sendo: 

 
a) PROVISORIAMENTE: no prazo de 02 (dias) úteis, a contar da data da entrega do produto no Almoxarifado 
Central, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com suas especificações; 

 
b) DEFINITIVAMENTE: no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de recebimento provisório, após 
verificação da qualidade e quantidade e conseguinte aceitação. 

 
Parágrafo Sexto – A Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA – Ma rejeitará, no todo ou em parte os produtos fornecido 
em desacordo com as condições estabelecidas nesta Ata, ficando ao Fornecedor sujeita a substituição, por sua conta, do 
objeto rejeitado. 

 
Parágrafo Sétimo – Em caso de recusa dos produtos será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo os produtos ser substituído imediatamente pelo Fornecedor, quando serão realizadas 
novamente as verificações antes referidas. 

 
Parágrafo Oitavo – O aceite/aprovação dos materiais pelo CONTRATANTE, não exclui a responsabilidade civil do 
Fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas 
no Edital ou atribuídas pela FORNECEDORA verificados posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades 

 
 

Parágrafo Nono – Será de responsabilidade da FORNECEDORA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos 
e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou propostos, obrigando-se 
por quaisquer responsabilidade decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por Lei, relacionadas 
com comprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços; 

 
Parágrafo Décimo – O inadimplemento de qualquer item do Edital, da Carta-Proposta, da Autorização de Fornecimento 
e de presente Ata, ensejará, a critério da PREFEITURA, o cancelamento do Registro do Preço do fornecedor 
inadimplente, sujeitando-o às penalidades previstas no Edital. 
DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO 

objeto 15 DO PRAZO DE GARANTIA E CONDIÇÕES 

Ao Fornecedor, conforme o caso, dará garantia dos produtos. A garantia dos materiais ofertados não podendo ser inferior à 

garantia ofertada pelo fabricante dos mesmos, iniciando a contagem a partir da data de assinatura da Autorização de 

Fornecimento. 
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Na entrega, os produtos deverão apresentar qualidade, que será conferido pelo responsável do Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Administração desde que a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada, o 
prazo de garantia e validade esteja em conformidade com o solicitado, a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o 
adequado acondicionamento e/ou a especificação dos produtos esteja em conformidade com a proposta apresentada 
pela licitante vencedora; 

 
O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens adequadas à sua conservação, onde conste identificação do 
conteúdo, da quantidade, da validade do fabricante. 

 
O prazo de validade dos MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE BREJO DE AREIA-MA, quando da entrega pela Contratada à Contratante, deverá ser de no mínimo, 75% de sua 
validade, contados da data de fabricação. Os casos excepcionais serão analisados após aviso prévio; 

 
Caso fique comprovado vício redibitório que torne os produtos impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, 

dentro do prazo de garantia, a Contratada deverá substituí-los, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos e às suas 
expensas, no todo ou em parte, a critério da Secretaria Municipal de Administração. 

 
A empresa ficará desobrigada da garantia nos casos excepcionais em que ficar comprovado e devidamente atestado em 
processo administrativo designado pela Secretaria Municipal de Administração que os vícios nos produtos fornecidos 
decorreu de danos motivados por causas das quais a licitante não seja direta ou indiretamente responsável. 

 

16. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS MATERIAIS  

16.1 Na entrega, os produtos deverão apresentar qualidade, que será conferido pelo responsável do Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Administração, desde que a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada, o 
prazo de garantia e validade esteja em conformidade com o solicitado, a embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o 
adequado acondicionamento e/ou a especificação dos produtos esteja em conformidade com a proposta apresentada 
pela licitante vencedora; 

 
16.2 O produto adquirido deverá ser entregue em embalagens adequadas à sua conservação, onde conste identificação 
do conteúdo, da quantidade, da validade do fabricante. 

 

17. DA ADJUDICAÇÃO  

17.1 Adjudicação será POR ITEM. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA  

18.1 O fornecedor beneficiário do registro de preços fica obrigado, além do que consta neste Termo de Referência, a: 

18.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da convocação; 

18.1.2 Executar os MATERIAIS conforme recomendações da contratante, nas quantidades solicitadas; 

18.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
18.1.4 Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, 
documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 

18.1.5 Responsabilizar–se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a contratante; 

18.1.6 Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação; 

18.1.7 Substituir ou complementar, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da notificação pela Prefeitura Municipal de Brejo de Areia/MA, sem custo adicional para o 
CONTRATANTE, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, entre outros. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

19.1 A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir 
estabelecidas: 
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19.1.1 Efetuar entregar, quando for o caso, dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva 
nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia; 
19.1.1.1 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em 

português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

19.1.2 Assinar contrato, no prazo estipulado e contado da convocação; 

19.1.3 Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

19.1.4 Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, 
trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto. 

19.1.5 Assegurar a qualidade do produto em conformidade com as normas técnicas, conforme o caso, da ANP, 
ANVISA, INMETRO e outras pertinentes; 

19.1.6 Providenciar para que os produtos sejam entregues de maneira adequada e em consonância com as normas 

de segurança estabelecidas em legislação própria; 

19.1.7 Comunicar, à Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA, em até 02 (dois) corridos dias antes do 
vencimento do prazo da entrega dos produtos, os motivos que impossibilite o seu cumprimento. 
19.1.8 Responsabilizarem-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a 
incidir, direta e indiretamente, sobre os produtos entregues, e demais custos inerentes a entrega dos produtos; e, ainda, 
apresentar os documentos fiscais dos produtos em conformidade com a legislação vigente. 

19.1.9 Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o 

produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto 

até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete; 

19.1.10 Entregar os produtos na presença do servidor devidamente designado na conformidade da Lei Federal n° 
8.666/93, no local informado no Contrato, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e 
quantidade correta dos produtos; 

19.1.11 Substituir os produtos entregues com eventuais falhas e/ou vícios ou que apresentarem eventual alteração 
de suas características dentro dos prazos estipulados, quando for o caso, sem qualquer ônus adicional para a Prefeitura 
Municipal de BREJO DE AREIA/MA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar da data de entrega dos produtos 
exigidos no Termo de Referência; 

19.1.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na vigência do 

contrato, objeto do presente instrumento até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 

observado o art. 65 da Lei n.º 8.666/93; 

19.1.13 Entregar os produtos através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou 
falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA 
solicitar a substituição daqueles cujos produtos sejam julgados inconvenientes. 

19.1.14 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do contrato, prestando, prontamente, os esclarecimentos que 
forem solicitados pela CONTRATANTE. 
19.1.15 Responder perante a Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA, mesmo no caso de ausência ou omissão 
da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam 
interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A 
responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas 
contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais 
vigentes. 

19.1.16 Responder perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não 
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de 
quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do 
CONTRATO. 

19.1.17 Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de 
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre os produtos contratados inclusive as contribuições 
previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída 
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA por eventuais autuações administrativas e/ou 
judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere as 
Secretarias/Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA. 

19.1.18 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO; 

19.1.19 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz 
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para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre; 

19.1.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

19.1.21 Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, 

Município ou terceiros, decorrentes da contratação. 

19.1.22 Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e 

legislação pertinente. 

19.1.23 Manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19.1.24 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 12, 13, 

18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da 

garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

19.1.25 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-

los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

20.1 A CONTRATANTE obriga-se a: 

20.1.1 Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato e emissão da ordem de fornecimento, com base nas 

disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

20.1.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

20.1.3 Efetuar o pagamento dos Documentos de Cobrança, no prazo acertado nas condições de pagamento, desde que 

os mesmos sejam apresentados na conformidade nas normas contratuais e observem as exigências da legislação 

aplicável; 

20.1.4 Permitir o livre acesso dos empregados, encarregados e/ou prepostos da CONTRATADA para a execução do 

contrato; 

20.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados, encarregados e/ou 

prepostos da CONTRATADA, desde que inerentes ao objeto do Contrato; 

20.1.6 Acompanhar a execução da entrega dos produtos do objeto contratado, bem como atestar nas notas fiscais a 

efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite: 

20.1.7 Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 

20.1.8 Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega dos produtos para adoção das 

providências saneadoras; 

20.1.9 Acompanhar a entrega dos produtos, por meio de fiscalização, a quem caberá, também, todos os contatos junto 

à Contratada. 

20.1.10 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

20.1.11 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

20.1.12 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pela contratada. 

20.1.13 Fazer cumprir os termos da Lei 8.666/93, no que diz respeito ao equilíbrio econômico financeiro durante a 

execução do contrato. 

20.1.14 Modificar o contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos 

da CONTRATADA. 

20.1.15 Rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93. 
 

21. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO  

21.1 A fiscalização do contrato e a acompanhamento da entrega dos produtos serão realizados por servidor formalmente 
designado pelo Contratante, que atuará, juntamente com o responsável técnico da contratada (preposto), na fiscalização 



Página 36 de 67 Diário Oficial Eletrônico Edição 521 Ano III Publicação: 02/05/2022 

 
 
 
 

Edição 521 Ano III, Brejo de Areia - MA, 02/05/2022. 
 
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

do contrato e no acompanhamento da entrega dos produtos, registrando das ocorrências e adotando as providências 
para sua correção, tendo por parâmetro os resultados técnicos esperados e cujas atribuições básicas são: 

3.1.1. Solicitar junto a empresa contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento 
dos produtos; 
3.1.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis. 

3.1.3. Emitir pareceres em todos os atos da empresa contratada relativos à execução do contrato, em especial na 
aplicação de sanções, alterações, prorrogações e rescisão do contrato; e, 

3.1.4. Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos MATERIAIS. 

3.1.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Servidor deverão ser solicitadas aos seus 
superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

3.1.6. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

3.1.7. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Prefeitura 
Municipal de BREJO DE AREIA/MA, reserva-se o direito de, sem qualquer forma de restrição à plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os MATERIAIS. 

3.1.8. Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto 
do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA, não implicando a 
atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

3.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da 
execução do contrato. 

3.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

22. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

22.1 A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela 
prevista no Edital. 

 

23. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

23.1 Quanto ao julgamento das propostas, à qualificação técnica exigida, observar-se-á o disposto no Edital. 

1.1. A Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA/MA poderá exigir que o vencedor da licitação apresente 

justificativa demonstrando que a sua proposta é exequível. 

1.2. As condições para participação, no certame licitatório, das licitantes ME/EPP enquadradas no tratamento 
favorecido instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e sua alteração Lei 147/2014, regulamentada pelo Decreto 
Nº 8.538/2015, serão as detalhadas no edital de licitação. 

 
 

Joabio Matias Maia Filho 

Secretário de Administração 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº   /2022 
 

– CPLSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  /2022 
 

–SEMAD - ANEXO II 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD. 

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE . 

Pelo  presente  instrumento,  a Secretaria Municipal de ,  com  sede  na Rua   

  – Brejo de Areia- MA, neste 

ato representada pelo (a) Secretário (a)   Municipal de  , o Sr. (Sra.)  , CPF n° 

  , nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 

02/2022- CPL/PMPM, resolve registrar os preços, ADJUDICADO  a  empresa  ........................, CNPJ Nº ..................................................... , 

com sede na ....................., CEP .................................................................................... , neste ato 

representada 

por seu representante legal, ........................, RG Nº ................. e CPF Nº ................., contato Celular 
...................................................................................................................................................HOMOLOGADO pelo Sr. (a). 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE  . 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS 
 

1.1. A presente Ata de Objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento "MENOR PREÇO", objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de material esportivo atendendo as necessidades do Município de Brejo de Areia- MA, nas 
especificações, quantidades e preços abaixo, obedecidas as condições definidas nesta Ata, no Edital e seus 
Anexos e na Proposta vencedora, parte integrante deste documento independente de transcrição. 
 

BENEFICIÁRIO DA ATA: 

CNPJ: CNPJ Nº FONE/FAX: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF Nº: RG Nº: 

DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

 

PREÇOS REGISTRADOS: 
 

ITE DESCRIÇÃO MARCA UNIDAD QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

 

M   E    

1 XXXXXXXXX 
XX 

XXXXXXX XXXXXX X XXXX R$XXXXXXXX R$XXXXXXXX 

 

1.2. Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no ANEXO I (Termo de Referência) 

deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as aquisições de acordo com suas necessidades. 

1.3. A existência dos preços registrados não obriga as Secretarias da Administração Municipal a 
adquirirem os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
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assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 

2.1. A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia- MA e o BENEFICIÁRIO se vinculam plenamente à 
presente Ata de Registro de Preços e aos documentos adiante enumerados que integram o Processo 
Administrativo nº 023/2022 e que são partes integrantesdeste instrumento, independente de 
transcrição: 

a) Termo de Referência; 

b) Edital do Pregão Eletrônico - SRP nº 02/2022-CPL; 

c) Proposta de Preços do BENEFICIÁRIO e demais documentos apresentados no procedimento da licitação. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.2. A presente Ata de Registro de Preços e os eventuais Contratos Administrativos reger-se-ão pelas seguintes 
normas: 

a) Constituição Federal de 1988; 

b) Lei Federal nº 8.666/1993, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 

c) Lei Federal nº 10.520/2002, institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 
d) Decreto Federal nº 10.024/2019, regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

e) Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, que garante às MPE 
e MEI o direito de participarem no fornecimento de bens e serviços para as Administrações Públicas. 

f) Decreto Federal nº 8.538/2015, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa 
física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações 
públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal. 

g) IN/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010 e alterações, dispõe sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências; 

h) Subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, em 
especial a Lei Federal nº8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

2.3. Na interpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as disposições desta 
Ata de Registro de Preços e as disposições dos documentos que a integram, deverá prevalecer o conteúdo 
de suas cláusulas. 

2.4. Os casos omissos serão decididos pela Prefeitura Municipal de Brejo de Areia- MA, segundo 
as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, em especial a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990(Código de 
Defesa do Consumidor). 

 
CLÁUSULA QUARTA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 

4.1. Sempre que julgar necessário a Secretaria Municipal de Administração, solicitará durante a vigência 
da Ata de Registro de Preços o fornecimento dos produtos, na quantidade que for preciso, mediante 
solicitação por escrito, emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente. 

 

4.2. O fornecimento dos produtos será IMEDIATO, mediante a apresentação da “Autorização de Fornecimento”, 
devidamente preenchida, conforme modelo previamente apresentado pela CONTRATANTE e acordado pelas 
partes. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.024-2019?OpenDocument
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CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA 
 

5.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme 
dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data de recebimento da convocação. 

 
6.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando 
solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Secretaria Municipal de Administração. 

 
6.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1sujeitará o FORNECEDOR às normas dos 
artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor 
adjudicado. 

 
6.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita 
pela Secretaria Municipal de Administração ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Brejo de Areia- MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais 
cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Administração convocará os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o 
compromisso da Ata de Registro de Preços. 

 
6.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do 
objeto, não mantiver a PROPOSTA, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação 
falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

6.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata. 
 

6.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Administração, 
para representá-lo durante o período da vigência desta Ata. 

 
6.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu 
Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a 
Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. A Secretaria Municipal de Administração se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento 
objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas. 

 

7.2. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte: 

 
a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo 
periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências. 
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração. 

c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se 
dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido. 

d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 

e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins 
de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, 
quando for o caso. 
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f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração 
Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital. 
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata,  como 
também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município de Brejo de Areia- 
MA. 

 

7.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão 
prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de 
Administração. 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 
8.1. O pagamento pelos produtos fornecidos, será efetuado em moeda corrente, através de ordem 
bancária, dentro de até 05 (quinto) dias úteis, contados do primeiro dia do mês subsequente ao mês do 
fornecimento, sem juros e atualização monetárias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ocorridos 
durante o mês, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia- MA, devidamente atestada 
pela Fiscalização. 

 

8.2. No texto da Nota fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, os 
valores unitários e totais, o número da licitação, do Contrato e da Nota de Empenho correspondentes. 

 

8.3. Como condição para o pagamento o Fornecedor deverá possuir na data da emissão da ordem bancária, 
devidamente válidos e atualizados os documentos de regularidade perante a Fazenda federal, Estadual, 
INSS e FGTS e a Seguridade Social. 

 
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

 
9.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, 
aceita pelo titular da Secretaria Municipal de Administração ficará impedido de licitar e contratar com a 
Prefeitura Municipal de Brejo de Areia- MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e ainda será descredenciado 
do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a 
Secretaria Municipal de Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços. 

 
9.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraudefiscal. 

 
9.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 
8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções 
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal. 

 

9.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no 
percentual estabelecido no edital convocatório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

10.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93. 

 
10.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo a Secretaria Municipal de Administração, 
através da Comissão Permanente de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, 
observadas as condições seguintes: 

 

10.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de 
mercado, a Secretaria Municipal de Administração convocará o Fornecedor visando a negociação para 
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redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado. 
 

10.3.1 Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e a Secretaria 
Municipal de Administração convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 

 

10.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder 
cumprir o compromisso deverá apresentar à Secretaria Municipal de Administração requerimento 
devidamente comprovado. 

 

10.4.1.A Secretaria Municipal de Administração, após análise do requerimento, poderá liberar o 
Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos 
produtos. 

 

10.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, a Secretaria Municipal de 
Administração poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

10.5. Não havendo êxito nas negociações a Secretaria Municipal de Administração revogará a Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

11. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador), quando: 
 

a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado; 

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado; 

e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado. 

f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas. 

h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços. 

i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em 
razão dos preços registrados,pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso 
fortuito ou de força maior. 
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovado. 

l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, 
sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de 
recebimento; 

n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município de Brejo de Areia- MA, considerando-se cancelado o 
registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar dapublicação; 

 
11.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de 
força maior devidamente comprovado. 

 
a) A solicitação do Fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento 
dos complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 



Página 42 de 67 Diário Oficial Eletrônico Edição 521 Ano III Publicação: 02/05/2022 

 
 
 
 

Edição 521 Ano III, Brejo de Areia - MA, 02/05/2022. 
 
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 

12.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade Secretaria Municipal de 
Administração, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei. 

12.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas 
Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, nos termos da Minuta do Contrato do 
Edital. 

 

12.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela a Secretaria Municipal de Administração. 

 

12.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham 
servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, 
independentemente de transcrição. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 
NÃOPARTICIPANTES 

 

13.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

13.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 

 
13.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pelaaceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

 

13.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 
14.1 O Órgão Gerenciador fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Município, após sua 
assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de 
Termo Aditivo, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. 

 

15.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO N° 02/2022 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta 
Ata. 

 

15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 8.250, de 23 de maio de 2014. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.250-2014?OpenDocument
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1. Fica eleito o foro da comarca de Vitorino Freire, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. 

 
16.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas. 

 
                                                                           Brejo de Areia-MA,    de  de 2022. 
 
 
 
 

Secretário Municipal de Administração Empresa 

Representante Legal Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº   /2022 
 

– CPL 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

 
________/2022–SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
SEMAD-ANEXO IV 

MINUTA DO TERMO DE     

CONTRATO 

                                                                                                       TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../.           , QUE FAZEM ENTRE SI 

                                                                                                       O(A)..........................................................                 E       A                    EMPRESA 

                                                                                                       ............................................................. 

 
 

A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de 
..................................... 

(órgão contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de...................................................................../Estado 
.......................................................................................................................................................... , inscrito(a) 

no CNPJ sob o nº .......................................................... , neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela 
Portaria 

nº ......, de ..... de ..................... de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

............................, sediado(a) na ..................................., em ...................................................................... doravante designada 

CONTRATADA, neste 
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ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .............................................................., 

expedida pela (o)  ............................................................................................................................................................... , e 

CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ..............................................e em observância às disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 
02/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na 

forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento "MENOR PREÇO", objetivando a contratação de empresa 

para fornecimento de material esportivo em geral atendendo as necessidades do Município de Brejo de 

Areia- MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

 

1.3. Discriminação do objeto: 

 

ITE 

M 

DESCRIÇÃ 
O 

MARCA UNID. QUANT. VALOR UNT. 
R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

 

1 XXXXXXXXX 
X 

XXXXXXXXXXXX XXX XXXX 
X 

XXXXX 
X 

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX 
XX 

 

      
 

 
        

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá 

vigência até xx de xxxxxxxx de xxxxxx. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (            ). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 
objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento do Município, para o exercício de xxxx, na classificação abaixo: 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 

  

  

  

  

 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
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5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 
Edital. 

 
9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo: 

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação 
e recebimento definitivo; 

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

 

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento/serviço 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
10.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 
10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo: 

 

10.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes a marca, em conformidade com o edital e proposta de 
preços apresentada; 

10.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avariasou defeitos; 

10.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

10.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
10.2.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

10.2.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a 
devida anuência da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia- MA. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca e Município de Brejo de Areia- MA para dirimir 
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os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos 
pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

 
 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 
 
 

 
 

 

 

Brejo de Areia- MA, ............ de.......................................... de ................. 
 
 
 

 
 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 
 
 
 

Responsável legal da CONTRATADA 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 

 

 

1- 2- 
 

 

 

 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº   /2022 

 
– CPLSISTEMA DE REGISTRO DE  

PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  /2022 

 
–SEMAD - ANEXO V  

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

 

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 02/2022 – SRP, cujo 

objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de 

julgamento "MENOR PREÇO", objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material 

esportivo em geral atendendo as necessidades do Município de Brejo de Areia- MA, conforme as 

especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas 
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as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta: 

 

1. PROPONENTE 
 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

Fone/Fax: 

Valor Total da Proposta: R$..............( ........................................................... ) 
 

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS). 

 
 

ITE 
M 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. MARCA 
PREÇOS R$ 

UNITÁRI O TOTAL 

1 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXX X XXXX XXXX 

 XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXX X XXXX XXXX 

 

 

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, 
benefícios, encargos, tributos edemais contribuições pertinentes. 

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus 
termos. 

4. O prazo de  validade desta proposta é  de (  ), dias, contados da data de 
abertura, conformeprevisto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n°. 02/2022 - SRP. 

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de   (    ),    contados    do 
recebimento da Ordemde Fornecimento/Serviços. 

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela 
contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de 
Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até         ( ), contados 
a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquercusto para a 
Contratante. 

7. Os produtos ofertados terão validade igual ou superior a 90 (noventa) dias, a contar da entrega 

definitiva do objeto, excetuando- se os casos em quem o fabricante estipule prazo inferior ou superior, 

devidamente comprovado pelas anotações de data de fabricação e validade se houver, constantes da 

embalagem. 

 

 

 

8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser 
creditados à CONTA CORRENTE N°.  _, AGÊNCIA N°.  , BANCO  , 

 em nome de  . 

9. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. ___________, Portador do RG, sob 
o n°.______________________________, e CPF n°______________________________, com residência na_______________________. 
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(local e data) 
 

 

 
(Nome e assinatura do responsável da empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 50 de 67 Diário Oficial Eletrônico Edição 521 Ano III Publicação: 02/05/2022 

 
 
 
 

Edição 521 Ano III, Brejo de Areia - MA, 02/05/2022. 
 
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 04/2022 - CPL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022 - CPL 

 

A Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA-MA, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria 
nº 003/2022, do dia 04 de janeiro de 2022, com sede na Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA, Rua da Assembleia de Deus, nº 06 - 
Centro, CEP: 65.315-000, BREJO DE AREIA - MA, com fundamento na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e, mediante as condições estabelecidas neste Edital, torna pública a realização da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS – Nº. 
04/2022 - CPL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, execução empreitada por preço global, referente ao Processo Administrativo Nº. 
025/2022, nos termos do art. 45, I, c/c art. 10, II, b, da Lei de Licitações e Contratos, que será processada e julgada Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, com abertura marcada para o dia 17 de maio de 2022, às 08h00min (oito horas), na sala de reunião 
da Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA-MA, no endereço acima especificado e adjudicação do objeto da licitação por menor preço, 
na forma do item 9.1. 

 
1. OBJETO 

 
O presente termo de referência tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica para Prestações de Serviços Técnicos de Assessoria e 
Consultoria de apoio administrativo na área de Controle Interno, junto as diversas secretarias da Administração Municipal de Brejo de 
Areia - MA, nos termos do Termo de Referência constante no Anexo I deste Edital. 
 
2. DA COMPOSIÇÃO DESTA TOMADA DE PREÇOS 

 
2.1. Integram esta Tomada de Preços: 
 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta; 
Anexo III – Declaração de não emprego de menor; 
Anexo IV – Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; 
Anexo V – Minuta de contrato; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Localização e Funcionamento. 
 

3. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente 
ao objeto do edital e que seja cadastrada na Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA, Estado do Maranhão, ou em outro órgão da 
Administração Pública Federal ou de outros Estados ou ainda, quando não seja cadastrada em nenhum órgão público, que atenda, 
perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, até o 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento dos envelopes de 
documentação e proposta, a todas as condições exigíveis para cadastramento na forma da Lei n° 8.666/93. 
 
4. IMPEDIMENTOS 
 
4.1. Será vedada a participação de empresas: 
 
4.1.1. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com qualquer órgão público ou tenham sido por estes declaradas 
inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 por órgão ou entidades da administração direta 
ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, e que não tenha sua idoneidade restabelecida; 
 
4.1.2. Empresas em consórcio; 

 
 

4.1.3. Empresas que tenham sócios, gerentes, administradores ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou 
entidade desta Administração Pública Municipal de BREJO DE AREIA, bem como os parentes destes até o 3º grau, em linha reta ou 
colateral; 
 
4.1.4. Empresas que se encontrem sobre falência, concordata, dissolução ou liquidação; 
 
4.1.5. Empresas cujas propostas tenham sido enviadas via fax, e-mail ou outro meio que descaracterize o sigilo desta Tomada de 
Preços; 
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4.1.6. Empresas que não satisfaçam as condições expressas no presente Edital e seus anexos, ou não apresentem prova de 
atendimento à legislação que rege as licitações, especificamente quanto a Tomada de Preços; 
 
4.1.7. Empresas que não estejam constituídas no Brasil e não se encontrem regularizadas de acordo com a legislação brasileira; 
 
4.1.8. Pessoa Física, mesmo que em grupo. 
 
5. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO 
 
5.1. Os representantes legais deverão efetuar seu credenciamento e entregá-lo no ato de entrega dos envelopes, conforme abaixo: 
 
5.1.1. SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar cópia devidamente autenticada ou a ser 
autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos originais para confronto, da Cédula de Identidade ou 
documento equivalente, o Estatuto ou Contrato Social juntamente com a(s) alteração(ões) que comprovem sua capacidade de 
representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador 
eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição; 
 
5.1.2. PROCURADOR: o credenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou Particular de Mandato (procuração), 
com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, interpor recurso e 
renunciar a sua interposição, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, deverá apresentar 
ainda, cópia devidamente autenticada ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos 
originais para confronto, da Cédula de Identidade ou documento equivalente; 
 
5.2. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 5.1. , não excluirá a licitante do 
certame, mas impedirão o representante de se manifestar e responder pelo Licitante, e de praticar qualquer outro ato inerente a este 
certame; 
 
5.3. O representante legal ou procurador da licitante poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, desde que devidamente 
credenciado, devendo ser observada a restrição constante do item 5.4; 
 
5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma licitante. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope fechado, com o seguinte título em sua parte externa: 
 

 

ENVELOPE No 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - CPL 
EMPRESA: 
 

6.2.  O ENVELOPE 01 (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) deverá conter os documentos relacionados a seguir: 
 
6.2.1. Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 
 

a) Cédula de Identidade, CPF e comprovante de endereço do representante legal da empresa. 

b) Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

Estes documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de documentos consolidados, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou em órgão equivalente. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício. 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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6.2.1.1. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ), pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal (CRC), relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto do certame. 

 
6.2.1.1.1. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Federal: 
 

a) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Administrada pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional). 
 

6.2.1.1.2. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual: 
 

a) Certidão Negativa Quanto à Dívida Ativa do Estado; 
b) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais. 

 
6.2.1.1.3. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal: 
 

a) Certidão Negativa de Débito Tributário Municipal; 
b) Certidão Negativa de Dívida Ativa relativos aos Tributos ISS e TLVF. 
c) Alvará – Licença para Localização e Funcionamento 

 
6.2.1.1.4. Prova de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 
 
6.2.2. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 30 (trinta) 
dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço, ou que esteja dentro do prazo de validade expressa na própria 
certidão. 

 
6.2.3. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para as empresas com sede no Estado do 
Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual Nº 21.040, de 17/02/2005. 

b) A empresa deverá possuir experiência em Prestações de Serviços Técnicos Técnicos de Assessoria e Consultoria de apoio 
administrativo na área de Controle Interno, junto as diversas secretarias da Administração Municipal de Brejo de Areia - MA, 
comprovando, inclusive, através de 02 (dois) Atestado de capacidade Técnica do objeto da licitação 

 
6.2.4. Outras Comprovações: 
 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal ou pelo procurador se este tiver 
outorga para tal, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

b) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal ou pelo procurador se este tiver 
outorga para tal, assegurando a inexistência de fato superveniente ou impeditivo para a sua habilitação; 

 
6.3. Todos os documentos poderão ser apresentados em originais ou cópias autenticadas por cartório competente, podendo 

apresentar o original juntamente com as cópias para que a Comissão comprove a autenticidade dos documentos; exceto as declarações, 

que deverão ser apresentadas em original, em papel timbrado da pessoa jurídica contendo a razão social e o CNPJ, subscrito por pessoa 

com poderes para tanto, devidamente comprovados através do Contrato Social e/ou Procuração (pública ou particular), com firma 

reconhecida, com poderes compatíveis.   

6.4. Serão consideradas inabilitadas e não credenciadas, as pessoas jurídicas que deixarem de apresentar qualquer dos documentos 
obrigatórios exigidos no presente edital. 
 
7. DAS PROPOSTAS  
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7.1. A proposta deverá ser entregue em envelope inteiramente fechado (colado), contendo em sua parte interna, além da razão 
social e endereço da licitante, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE No  02 (DOCUMENTAÇÃO DA  PROPOSTA) 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - CPL 
EMPRESA: 

 
7.2. Para a estipulação dos preços o licitante deverá apresentar proposta de preços para a prestação de serviços objeto desta 
licitação, conforme o Anexo II, observado o seguinte: 

 
a) O preço global, assim considerado como o preço total dos serviços a serem prestados somados ao fornecimento de bens 
inerentes aos serviços, conforme previsto no termo de referência; 
b) O valor deverá ser expresso em algarismo e por extenso, em caso de divergência prevalecerá o valor por extenso;  
c) O preço proposto será fixo e não terá qualquer reajuste durante o prazo de vigência do contrato; 
d) Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, 
posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação. 
e) O prazo de validade das propostas deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias; esse prazo será considerado no caso de 
omissão dessa informação; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para 
desclassificação da proposta. 

 
7.3. A proposta necessária deverá preencher ainda os seguintes requisitos: 

 
a) Ser datilografada/digitada em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas 
folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo representante legal, devendo constar: 
 

a.1) o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), aposição do carimbo (substituível pelo 
papel timbrado) com o nº. do C.N.P.J. e a Inscrição Municipal; 
a.2) cotação única de preço, fixo e irreajustável, para o objeto da licitação conforme termo de referência, expresso em 
moeda nacional, em algarismo e também por extenso (prevalecendo este último em caso de divergência); 
a.3) na cotação, a inclusão dos impostos, taxas, bem como deduzidos quaisquer desconto que venham a ser 
concedidos.  

 
7.4. A simples participação neste certame implica: 
 

a) A aceitação de todas as condições estabelecidas nesta TOMADA DE PREÇOS; 
b) Que o prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data prevista para a 
abertura dos envelopes de proposta. As propostas que omitirem tal prazo serão entendidas como válidas pelo prazo citado; 
c) Que o prazo para início dos serviços, deverá ser de até 10(dez) dias corridos, contados a partir da assinatura do 
contrato; 

 
7.6. Decairá do direito de impugnar os termos desta TOMADA DE PREÇOS, perante a Administração, a licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil que anteceder à abertura dos envelopes de documentação, quanto às falhas ou irregularidades que o viciarem, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
7.7. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto subjetivo ou reservado, que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes, consoantes o parágrafo 1º, art. 44 da lei nº. 8.666/93. 
 
7.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, conforme compõe o parágrafo 2º, art.44 da Lei nº. 
8.666/93. 
 
7.9. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de pagamento, prazos ou 
outra condição que importe em modificação dos termos originais. 
 
7.10. Independente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica em submissão a todas as condições 
estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas neste. 
7.11. A CPL poderá aceitar a proposta em que se constatem meros enganos de cálculos ou datilográficos nos preços propostos, 
reservando-se a mesma o direito de corrigi-los, caso as considere irrelevantes. 
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7.12. Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito 
pela CPL. 
 
7.13. A proposta deverá atender às condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos, cabendo a CPL aceitar ou não 
falhas formais que não prejudiquem os demais licitantes. 
 
8.0.  DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
 
8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, a CPL receberá, em envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos 
exigidos para habilitação e proposta. Os envelopes deverão indicar o número desta TOMADA DE PREÇOS e conter, respectivamente, as 
indicações “DOCUMENTAÇÃO” ou “PROPOSTA”, conforme o caso. 
 
8.2. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e habilitação e propostas fora do prazo estabelecido nesta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 
8.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo a documentação de habilitação e efetuada a consulta quanto à situação 
das empresas, na forma do item 4.1 e 4.2 deste Edital.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos e julgar a habilitação, marcando nova data e horário em que voltará a reunir-se. 
 
8.4. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os envelopes contendo as propostas, devidamente 
lacradas, deverão ser rubricados pela CPL e licitantes presentes, ficando em poder da CPL até que seja julgada a habilitação. 
 
8.5. A CPL manterá em seu poder as propostas das licitantes inabilitadas, com os envelopes devidamente rubricados e lacrados. 
Após a decisão aos recursos eventualmente interpostos ou após a desistência em interpor recursos, expressa em sessão e consignada em 
Ata assinada pelos licitantes, as propostas das inabilitadas serão devolvidas às respectivas licitantes, promovendo-se a abertura das 
propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pela CPL e pelas licitantes presentes.  
 
8.6. A CPL poderá analisar as propostas na mesma reunião ou, a seu critério, suspendê-la, caso em que comunicará às licitantes, 
com antecedência a data da nova reunião em que se dará o resultado da análise, ou o publicará na Imprensa Oficial. 
 
8.7. Das reuniões para recebimento e abertura dos documentos de habilitação e propostas, serão lavradas atas circunstanciadas 
que mencionarão todas as licitantes, as propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas e as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento desta licitação, devendo as atas ser assinadas pela CPL e por todos os licitantes presentes. 
 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 

 
9.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atenda às especificações 
constantes no termo de referência disposições deste EDITAL e seus ANEXOS, para objeto deste Tomada de Preços. 
 
9.2. O objeto desta licitação será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada vencedora. Será considerada vencedora a 
empresa habilitada que apresentar o menor preço global e que atender a todas as condições especificadas nesta TOMADA DE PREÇOS. 
 
9.3. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será efetuado sorteio em ato público, para o 
qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
9.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta TOMADA DE PREÇOS, bem como aquelas que 
apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado ou manifestadamente 
inexequíveis. 
 
9.5. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou se todas as propostas forem desclassificadas, a CPL poderá dar um prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou 
desclassificação. Neste caso, o prazo de validade das propostas, de 60 (sessenta) dias consecutivos, será contado a partir da nova data de 
abertura. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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10.1. As obrigações da Adjudicatária, sem prejuízo de outras a serem previstas no contrato ou na ordem de execução, são as 
seguintes: 
 

a) Iniciar a prestação dos serviços com fornecimentos dos bens inerentes aqueles, em perfeitas condições de funcionamento nas 
condições estabelecidas no Edital, anexos e na Proposta Financeira, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do 
contrato; 

b) assegurar a execução dos serviços pelo prazo de 10 meses, conforme a proposta da adjudicatária, a contar da data de sua 
aceitação; 

c) atender a solicitações urgentes para prestação dos serviços, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no horário de 08 às 13 
horas, em dias úteis; 

d) responsabilizar-se por quaisquer despesas decorrentes da execução dos serviços prestados, excluídas aquelas relativas a 
reprografia e digitalização de documentos; 

e) aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimo ou supressões que se fizerem acessórios, no percentual de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor deste contrato. 

f) aceitar supervisão dos serviços de servidor designado pela contratante; 
g) responsabilizar-se pelo reconhecimento dos tributos decorrentes no CONTRATO, bem como arcar com os encargos 

trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos na mão-de-obra utilizada na execução do objetivo licitado; 
h)  cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes, 

sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa; 
i) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE; 
j) empregar mão-de-obra especializada e material de qualidade para atender as demandas solicitadas; 
k) prestar os serviços, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes, 

como também prestar atendimento no caso de eventual defeito ou problema com as instalações; 
l) manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 

de habilitação qualificação exigidas na licitação; 
m) manter os empregados ou representantes devidamente identificados para executarem a entrega do serviço, observando as 

normas de segurança da CONTRATANTE. 
n) indicar representante para relacionar-se com a Contratante como responsável pela execução do objeto; 

 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
11.1. As obrigações da contratante, sem prejuízo das demais a serem previstas no contrato ou na ordem de fornecimento, são as 
seguintes: 
 

a) exigir o cumprimento de todo os compromissos assumidos pela adjudicatária, de acordo com as cláusulas contratuais e 
nos termos de sua proposta técnica e de preço; 

b) notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias; 

c) arcar com ônus decorrente de despesas para manutenção ou aquisições de componentes, quando se verificar danos aos 
bens, ocasionado por mau uso e/ou avarias por acidentes.       

 
12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento do serviço objeto deste Edital, será efetuado em parcelas pela CONTRATANTE por meio de ordem bancária, até o 
10º (décimo) dia útil após apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, em 02 (duas) vias, de cada item contratado devidamente 
atestadas pelos setores competentes da CONTRATANTE. 
 
12.2. Os valores dos serviços de que trata este item sujeitam-se às seguintes regras: 
 

I) sobre os valores dos serviços incidirão os tributos e demais encargos de responsabilidade da adjudicatária; 
II) os valores são fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do contrato; 
III) os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução a contento dos serviços; 
IV) os pagamentos serão feitos até o 10º (décimo) dia útil contado da apresentação do documento fiscal correspondente, desde 
que certificada à execução na forma do inciso anterior; 
V) não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de 
penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual. 
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13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666/93 modificada pela Lei nº. 8.883/94, mediante termo ou certidão, o objeto da 
presente licitação será recebido de acordo com o disposto na minuta do Contrato anexo. 
 
14. DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
14.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus 
parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 são elas: 
 

a) Multa; 
b) Advertência; 
c) Suspensão de participação em licitação  e impedimento de contratar com a  Administração Pública e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para contratar com toda a Administração Pública. 

 
 
14.2. Multa 
 
14.2.1. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada sobre o valor dos serviços não 
prestados, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais: 
 

a) De 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 (dez) dias; e 
b) De 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro) dia, até o limite 
correspondente a 15 (quinze) dias;   
c) De 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) 
dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções 
previstas na Lei nº 8.666/93. 
 

14.2.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada: 
 
a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Secretaria Municipal DE ADMINISTRAÇÃO do 
município de BREJO DE AREIA do Maranhão, no cumprimento de suas atividades; 
b) Desatender às determinações da fiscalização da Secretaria Municipal DE ADMINISTRAÇÃO do município de BREJO DE 
AREIA do Maranhão;  

 
14.2.3. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada: 

 
a) Prestar os serviços em desacordo com o termo de referência, normas e técnicas ou especificações, independentemente da 
obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 
b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má 
fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos 
causados; 
c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar 
danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.  
d) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas 
pelos órgãos competentes em razão da infração cometida. 

 
14.2.4. No caso de inexecução parcial ou total do contrato, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) sobre o item não fornecido ou 
serviço não prestado. 
 
14.2.5. As multas aqui previstas independem entre si e de outras sanções, podendo ser cumulativas. 
 
14.3 Advertência 
 
14.3.1. A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao 
município de BREJO DE AREIA/MA, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do 
dever de ressarcir o prejuízo; 
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b) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de 
suspensão temporária ou declaração de inidoneidade; 
c) Outras ocorrências que possam acarretar atrasos ou pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da 
Secretaria Municipal DE ADMINISTRAÇÃO de BREJO DE AREIA/MA, desde que não sejam passiveis de aplicação das 
sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 
14.4. Suspensões Temporárias do Direito de Licitar e Contratar com a Administração  
 
14.4.1. A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de BREJO DE AREIA/MA pode ser aplicados aos licitantes e 
contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, 
cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação; 
 
14.4.2. A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o município de BREJO DE AREIA/MA a nos 
seguintes prazos e situações: 

 
a) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
I – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos 
significativos para o município de BREJO DE AREIA/MA; 
II – Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência. 
III – Reincidência na penalidade Advertência; 

 
b) Por um ano: 
I – Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de BREJO DE 
AREIA do Maranhão 
c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado: 
I – Não concluir os serviços contratados; 
II – prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto 
no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela Prefeitura Municipal de BREJO 
DE AREIA do Maranhão; 
III – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou 
frustração do processo licitatório; 
IV – Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
V – Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de BREJO DE AREIA do 
Maranhão, em virtude de atos ilícitos praticados; 
VI – Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados 
tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de BREJO 
DE AREIA do Maranhão. 

 
14.5. Declaração de Inidoneidade para Licitar e Contratar com a Administração Pública  
 
14.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo município de BREJO DE AREIA/MA, se constatada a má-fé, ação maliciosa e 
premeditada em prejuízo ao município, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos 
ao município ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas. 
 
14.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com todas as esferas da Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição até o prazo máximo de 05 (cinco) anos ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante o Gerenciador, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
 
14.5.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicado ao licitante ou contratado 
nos casos em que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e 
contratar com o município, em virtude de atos ilícitos praticados; 
c) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura 
Municipal de BREJO DE AREIA do Maranhão, em caso de reincidência; 
d) apresentarem ao município de BREJO DE AREIA/MA qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com 
o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual; 
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e) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 
 

14.5.4. Independentemente das sanções a que se referem neste Item 11, o licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de 
indenização por perdas e danos, podendo ainda o município propor que seja responsabilizado: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil; perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do 
exercício profissional a elas pertinente; 
b) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 
 

14.6. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de 
seus haveres. 
 
14.7. As sanções serão aplicadas pelo município, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 
3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.8. “As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá 
a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.” 
 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se seguir à licitação de que trata este termo de referência 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 
 

02 PODER EXECUTIVO 

02 03 03 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 

04 122 0020 2004 0000 MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNC. ADMINISTRAÇÃO 

33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 

 

 

16. DO CONTRATO 
 
16.1. Será firmado contrato (Anexo V) com a licitante vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº. 8.666/93. 
 

16.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base para 
o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste Tomada de Preços e seus Anexos, independente de transcrição. 
 
16.3. A publicação do extrato do contrato será publicada no Diário Oficial dos Municípios, no prazo legal. 
 
16.4. O contrato a ser assinado com a licitante vencedora terá sua vigência, observado o caput do artigo 57 da Lei nº. 8.666/93, a 
partir da data prevista no instrumento contratual.  

 
 

17. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
 
17.1.  A Comissão Permanente de Licitação - CPL, fica resguardado o direito de aceitar a melhor proposta, rejeitar todas ou ainda 
anular em caso de irregularidade ou revogar a Tomada de Preços, por conveniência administrativa, sem que caiba ao licitante direito a 
qualquer indenização. 
 
17.2.  A apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das condições deste Tomada de Preços. Os casos omissos e 
dúvidas serão resolvidos pela CPL ou autoridade superior. 
 
17.3. Iniciado o processo de abertura desta Tomada de Preços, em ato público, o Licitante não mais poderá retirar sua proposta, e se 
o fizer, sendo esta de preço visivelmente mais vantajoso para Administração, pagará uma multa equivalente a 2% (dois por cento) do 
valor do item licitado, sem prejuízos das demais cominações previstas na legislação vigente. 
 
17.4. É facultado a CPL ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 
completar a instrução do procedimento, consoante o disposto no art. 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, podendo submeter documentos ou o 
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processo a pessoa, equipe ou profissional especializado, a fim de emitir laudo técnico conclusivo sobre matéria específica, o qual será 
levado em consideração para efeito de julgamento. 
 
17.5. Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela CPL, no Setor de Licitação, no horário de 08h00minh as 12h00minh, na Sede 
da Prefeitura Municipal de Brejo de Areia, na rua da Assembleia de Deus, 06 Centro – CEP: 65.315-000. 
 
17.6. Esta Licitação é regida pela Lei nº.8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei nº.8.883, de 08 de junho de 1994 e 
demais legislações pertinentes. 
 
17.7. A participação no processo significa a aceitação implícita de todas as condições do Ato Convocatório. 
 

 

 

BREJO DE AREIA-MA, 27 de abril de 2022. 
 

 

 
IVANUSA CARVALHO SILVA 

Presidente da CPL 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1- DO OBJETO 
Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria de apoio administrativo na área de Controle Interno, junto as 

diversas secretarias da Administração Municipal de Brejo de Areia - MA. 

, 

2- JUSTIFICATIVA: 
A presente contratação tem como objetivo principal salvaguardar os interesses do Município, proteger o patrimônio público 

contra quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou  irregularidades. 

 

3- DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ÍTEM DESCRIÇÃO UN QUANT V. MENSAL VALOR EM 12 MESES 

1 

Contratação de empresa especializada 

na prestação dos sereviços de Assessoria 

e Consultoria junto ao Controle Interno 

Municipal. 

 

mês 12 11.366,67 136.400,00 

 

 

4- DOS VALORES ESTIMADOS DOS SERVIÇOS 
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O valor orçado para o presente objeto é de R$ 136.400,00 (Cento e trinta e seis mil e quatrocentos reais), incluindo todas as 

despesas para a execução dos serviços, em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência. 

5- SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes neste Termo de Referência, bem como  no instrumento 

convocatório; 

b) Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no Termo de Referência; 

c) Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, durante a execução dos serviços; 

d) Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Processo Licitatório; 

e) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao valor do objeto contratado, 

dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

6- SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

a) Proporcionar todas as condições necessárias para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas deste 

Termo de Referência; 

 

b) Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da CONTRATADA; 

c) Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos serviços, de forma parcial ou total, sempre que houver descumprimento 

das normas pré-estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual; 

d) Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos no Edital. 
 

7- DOS RECURSOS ALOCADOS 
 

Os recursos necessários para a contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência serão provenientes da dotação 

orçamentária prevista no  edital. 

 

 

8- DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 
 

Pela perfeita execução do objeto licitado, o departamento financeiro efetuará o pagamento do preço ajustado no contrato, 

em moeda corrente, mediante transferência eletrônica diretamente na conta da contratada, atestados os serviços pela 

Secretaria/Unidade Gestora, desde que não haja fato impeditivo provocado pela licitante vencedora.  

 

9- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

A Empresa se responsabilizará em manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório, devendo comunicar à 

CONTRATANTE, em tempo hábil, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato. 
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__________________________________ 

Joabio Matias Maia Filho 

Secretário de Administração 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

MODELO PROPOSTA 
 

Processo Nº ___/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2022 
 
A EMPRESA _________________, ESTABELECIDA À _________________, CNPJ/MF Nº _________, TELEFONE/FAX _________ PELA PRESENTE PROPÕE ENTREGAR O OBJETO 

DA TOMADA DE PREÇOS  SUPRA PARA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria em 
controle interno, conforme disposições contidas neste termo, no edital e seus anexos, com base no art. 14 da Lei n° 8.666/1993, NAS 

CONDIÇÕES CONSTANTES ABAIXO: 

 
 

Contratação de empresa especializada 
Lote Descrição do objeto Unidade de 

medida 
Qntde 
 
mês 

Valor  
Unitário R$ 

Valor  
Total 
 R$ 

01      
                                                                                 Valor Total do Item: R$ 
 

 

Validade da proposta: 
 
 

Data e local. 
 

Assinatura Representante da empresa 

 

 
 

 

 
A N E X O III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
Ref.: Processo Licitatório Tomada de PREÇOS Nº ____/2022 
 
 
 
 
___________(licitante)_____________________, inscrita no CNPJ Nº _________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
______________________________________________________________, portador(a) da Carteira  e Identidade nº __________________________ e do CPF nº 
________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar 
com “X”, conforme o caso): 
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(  ) não emprega menor de dezesseis anos. 
 
(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

[ local e data ] 
 
 
 

___________________________________ 
(representante legal) 

 
 
OBS.: Emitir em papel que identifique o licitante. 

 
 

 

 

 

A N E X O IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
Ref.: Processo Licitatório Tomada de PREÇOS Nº ___/2022 
 
 
 

(razão social da empresa) 
Inscrita no CNPJ nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no 
subitem 4.1.2 deste Edital, da Tomada de PREÇOS Nº ___/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Local e data) 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 
 
 
OBS.: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa;  
2) Emitir em papel que identifique a licitante; 
 
 

 

 



Página 63 de 67 Diário Oficial Eletrônico Edição 521 Ano III Publicação: 02/05/2022 

 
 
 
 

Edição 521 Ano III, Brejo de Areia - MA, 02/05/2022. 
 
 
 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Brejo de Areia - MA 
Rua da Assembleia, 06 – Centro – CEP.: 653150-000 – Brejo de Areia - MA 

E-mail:prefeituraba@outlook.com 
CNPJ – 01.612.318/0001-96 

ANEXO V  

CONTRATO n°  

....../2022 

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. . . . . . . ......... .,  

FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E  ............................................ 

 

O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e as condições constantes no Edital Tomada de 

Preços n° ............./2022, do qual é instrumento vinculado em suas regras e condições e tem como partes: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BREJO DE AREIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.................,isento de inscrição Estadual, 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ................................ 

CONTRATADA: ................................................................ 
 

As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 8.666/93, com 

as seguintes cláusulas e condições: 

OBJETO DO CONTRATO 
O objeto do presente contrato é a prestação, pela Contratada, de serviços de assessoria administrativa em controle interno no 

município de Brejo de Areia MA. 

 

Cláusula Primeira - O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

Cláusula Segunda – Pelo objeto do presente contrato as partes têm justo e acertado que o Município pagará à Contratada o valor 
mensal de R$ ...... (..............), pagos até o 5º dia do mês subsequente ao do vencimento, mediante nota fiscal, conforme TP nº ........./2022. 

 

Cláusula Terceira - O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados  da assinatura do mesmo, podendo 
ser prorrogado, nos termos da legislação vigente, com reajuste anual pela variação do IGP-M acumulado. 

 

Cláusula Quarta - O contratante incumbe o pagamento do valor ajustado na forma e nos prazos convencionados, e à contratada a 

prestação do serviço nas condições avençadas. 

 

Cláusula Quinta - A Contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, decorrentes da relação empregatícia 

entre ela e seus prepostos e empregados que forem designados para execução dos serviços objeto do contrato. 
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Cláusula Sexta - A Contratada compromete-se com o sigilo das informações fornecidas pelo Município. 

Cláusula Sétima - O Município poderá rescindir o presente contrato, sem que a Contratada tenha direito a qualquer indenização, nos 
seguintes casos: 

I - Requerimento de concordata ou falência da Contratada; 

II - Transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes; 

III - Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade de 

ambas as partes, de acordo  com o Código Civil; 

IV - Havendo interesse de uma das partes em rescindir o contrato, ficará a mesma na obrigação de comunicar a 
outra expressamente e por escrito com antecedência de 15 (quinze) dias. 

V - Serão causas ensejadoras da rescisão contratual. As previstas nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8666/93 e 
suas alterações. 

 

Cláusula Oitava - GESTOR DO CONTRATO – De acordo com o Artigo 58, inciso III, c/c artigo 67 da Lei 8.666/93, a execução deste 
contrato ficará a parte do Srª. IVANUZA CARVALHO SILVA CPF: 817.999.183-00, onde o mesmo terá a função de acompanhar e 
fiscalizar todas as etapas deste referido contrato 

 

Cláusula Oitava - As despesas decorrentes do presente contrato, correrão por conta da Lei-de- Meios em execução, sob a seguinte 
classificação: 

 

Cláusula Nona - O presente contrato regula-se também pelo disposto na Lei nº 8666/93 e suas alterações posteriores, 02.01 - 

Secretaria da Administração 2.008 

 

Cláusula Décima - As despesas de locomoção até a sede da contratante serão de inteira responsabilidade da contratada. 

Viagens, cursos ou quaisquer outros deslocamentos a serviço ou interesse do contratante, que não seja até 

a sede do mesmo, serão ressarcidas aos prepostos da contratada, nos termos da legislação. 

 

Cláusula Décima Primeira -- Fica eleito o foro da Comarca a que pertence o Município contratante, na forma do art. 55º § 2º da Lei 

8666/93, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

plena e fiel execução deste Contrato. 

 

Regula-se este contrato também este Contrato pelo disposto na Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas instrumentais, a fim de que produza os efeitos legais a que se destina. 

 

Local e data ............................... 

 

                                        Município                                                                                                   Contratada 
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Testemunhas: 

 

 

 

 

 

 

A N E X O VI 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ nº ___________, está localizada e em pleno 

funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as 

suas atividades. 

 

ENDEREÇO: 

CIDADE/ESTADO: 

C.E.P.: 

PONTO DE REFERÊNCIA: 

TELEFONE: 

 

Local: ________________________, _____ de _________________ de 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

 

ANEXAR IMAGEM DO ESTABELECIMENTO (Fachada, escritório e mobília com equipamentos eletrônicos) 
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A N E X O VII 
 

 

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente. 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA - MA. 

Comissão Permanente de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS Nº.     /2022 : ________________- ________________- (nome da empresa) 

 
 

______________________________________ , portador do RG _________________ , abaixo assinado, na qualidade de 

responsável legal da proponente, _________________________, CNPJ ___________________, DECLARA expressamente que se sujeita às condições 

estabelecidas no Edital  acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto às 

proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no Edital e que demonstrem integral capacidade de executar o 

fornecimento do bem previsto. DECLARA, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 

habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2o, e artigo 97 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e alterações subseqüentes. 

 

 

________________ em, ___ de _________ de 2022. 

 

 

(Assinatura do Responsável) 
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