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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E SEUS ANEXOS

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL

EMPRESA/PESSOA FISICA;_

ENDEREÇO:

CIDADE: UF:

CNPJ/CPF DA EMPRESA/ PESSOA FÍSICA:

TELEFONES:

FAX:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO EDITAL

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE: UF:

RG: CPF:

TELEFONES:

Recebi cópia do Edital e seus anexos relativos o PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018-SRP,
cujos envelopes de Proposta e Habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro às 08:30horas do dia
27/04/2018, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Getúlio Vargas, 135 - Centro -
São João dos Patos - MA.

São João dos Patos (MA), de de

Assinatura

Solicito a V.S® preencher o recibo de entrega de edital acima;
A não remessa de recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como, de quaisquer informações adicionais.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax; 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaoJoaodospatos@yahoo.com.br
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EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL
N® 27/2018-SRP

Menor Preço Por Item

Processo Administrativo

N®. 14900/2018

unicef
tPIÇAO 201J-a016

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS.

DATA/HORA DA SESSÃO:

27 de abril de 2018 as 08:30h

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Teie/fax; 3551-2328/2219
E-maii: prefeituradesaojoaodospaíos@yahoo.com.br
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EDITAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2018 - SRP- SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 14900/2018.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOSPATOS - MA,pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ n° 06.089.668/0001-33, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, toma público que, de
acordo com a Lei Federal n.° 10.520, de 17.07.2002 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93 com

suas alterações, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e nos termos deste edital, realizará,
às 08:30 horas do dia 27 de abril de 2018, na sala de licitações, situado na Avenida Getúlio Vargas n°
135, Centro, SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, a sessão de abertura do procedimento licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, adjudicação Por Item,
para a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM
FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS,, por meio de Sistema

Registro de Preços, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência (ANEXO), na
forma abaixo:

DATA DA SESSÃO: 27 de abril de 2018.

HORÁRIO: 08:30 horas. .

LOCAL: Setor de licitações, situado na Avenida Getúlio Vargas n° 135, Centro, SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA.

INFORMAÇÕES: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,
situada na Avenida Getúlio Vargas n° 135, Centro, SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, no horário de 08:00
às 12:00h.

CAPÍTULO I - DO OBJETO

Esta licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS, para o Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus
anexos.

CAPÍTULO n - DA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados, pessoas jurídicas pertencentes ao ramo de
atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e
habilitação, disposto neste Edital.

2.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem nas
hipóteses do art. 9° da Lei 8.666/93 e aindaem uma ou mais das situações a seguir:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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2.2.1. Empresas que se encontrem em processo falência, recuperação judicial, concurso de credores,
dissolução, liquidação, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou
ente integrante da Administração.

2.2.2. Empresas cujos sócios, diretores, representantes legais e/ou responsáveis técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo, sejam funcionários, conselheiros, inspetores,
diretores, empregados ou ocupantes de cargos comissionados no Município de SÃO JOÃO DOS PATOS
-MA;

2.2.3. Empresas em regime consórcio e/ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.3. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame, sob coordenação do pregoeiro qualificado.

2.4. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, está se

realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pelo pregoeiro e equipe com a devida
comunicação formal aos licitantes que retiraram o Edital.

CAPÍTULO III - DO CREDENCIAMENTO

3.1. Declarada aberta a sessão, pelo pregoeiro, somente serão admitidos interessados / licitantes

retardatários, que comparecerem dentro do limite de tolerância estabelecido neste edital, para fins
de cumprimento do item 16.11 capítulo XVI, fica estabelecido à limitação máxima de 10 (dez)

minutos.

3.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos;

a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de

registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato

constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) tratando-se de procurador: a procuração por instrumento público ou particular com firma
reconhecido, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
acompanhados do correspondente documento, dentre os indicadosma alínea "a", que comprove os
poderes do mandante para a outorga.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-maii: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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3.3. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.

3.3.1. Como condição prévia a participação do presente certame, 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: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça(CNJ); Certidão Negativa de licitantes de Inidôneos, mantida
pelo Tribunal de Contas da União -TCU;

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 da qual seja sócio majoritário.

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

Sugerimos que as comprovações das consultas acima citadas sejam apresentadas
pelas licitantes participantes.

3.3.2. ausência dos documentos de credenciamento impedirá o representante de manifestar-se em
qualquer fase do certame. ,

3.4. Para fins do melhor andamento da audiência, será admitido apenas-01(um) representante para cada
licitante credenciada que poderá estar acompanhado de um auxiliar;

3.4.1. Cada representante só poderá representar uma empresa.

3.5. A ausência do credenciado na fase de lances importará na desistência de manifestar lances ou novos
preços, concorrendo apenas o lance ofertado na proposta de preços.

3.6. Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, fora dos envelopes, dando

ciência de que cumprem plenamente aos requisitos de habilitação e propostas e que aceita as regras

determinadas nela SMS:

3.7. Para se submeter ao regime especial da Lei Complementar n® 123/2006, a microempresa ou empresa
de pequeno porte, por ocasião do credenciamento dos seus representantes, além dos demais documentos

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeÍturadesaoJoaodospatos@yahoo.coni.br
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já exigidos, deverá apresentar declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que se
enquadra na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa
situação, acompanhado do balanço patrimonial até o penúltimo exercício fiscal e certidão simplificada
emitida pela junta comercial,

3.7.1. A declaração deverá ser subscrita por quem detenha poderes de representação do licitante e por seu
contador ou técnico em contabilidade, identificado com seu número de registro perante o Conselho
Regional de Contabilidade (CRC).

3.7.2. A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante como microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não eonduzirá ao seu afastamento da lieitação, mas tão
somente dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006, salvo se a própria licitante desistir de sua
participação no certame, na sessão pública, retirando seus envelopes.

3.7.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123, de
2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativa previstas em lei, mediante o
devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado
durante o trâmite da licitação.

3.7.4. Após o credenciamento, o Pregoeiro informará aos licitantes presentes quais a microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas participantes do certame que poderão se valer dos benefícios
da Lei Complementar n° 123/2006, iniciando, em seguida, a fase de recebimento dos envelopes contendo
as propostas e a documentação de habilitação, sendo vedada, a partir deste momento a admissão de novos
participantes no certame.

CAPÍTULO IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS EXIGIDOS, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO:

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo estabelecido
no Anexo IV deste Edital deveráser apresentada fora dos Envelopes n°l e n°2.

4.2. A proposta e os documentos parahabilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os
seguintes dizeres:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO N° ***/2018/SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM FORNECIMENTO
DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS.

EMPRESA:

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO N° ***/20I8/SRP - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM FORNECIMENTO
DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS.

EMPRESA:

4.3. A proposta comercial deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante

legal da licitante ou pelo procurador, legalmente habilitado, conforme Capítulo V do Edital.

4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo
de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo

Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, por ele designado, a autenticação pelo pregoeiro e equipe
de apoio deverá ser feita com no mínimo de 24 horas antes do certame.

4.5. Depois do credenciamento, serão recebidos os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO". Posteriormente os envelopes "proposta de preços" serão
abertos para conferência de conformidade e assento de rubricas;

4.6. Após a conclusão dos procedimentos relativos à Fase de Abertura das Propostas, dar-se-á início à
fase de lances até que se esgotem as possibilidades de negociação, seguida da fase de abertura dos

envelopes contendo os documentos de habilitação.

CAPÍTULO V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DA PROPOSTA

As propostas deverão obedecer às especificações e condições previstas neste instrumento convocatório e
seus anexos. A empresa deverá apresentar com a proposta toda documentação exigida nas especificações
técnicas em anexo ao edital, sob pena de desclassificação.

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;

b) Número do Pregão Presencial;

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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c) Descrição do objeto, de forma clara e sucinta, em conformidade com as especificações

detalhadas em anexo neste edital;

d) Preço unitário dos itens, cotando-se todos os itens discriminados, em moeda corrente nacional,
em algarismo e por extenso. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas
as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto desta licitação;

5.2. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor

preço do item, observada a redução mínima entre os lances, que será definida pelo pregoeiro, haja vista, a
diversidade e complexidade do certame.

5.3. A falta do valor por extenso não será motivo para desclassificação da proposta desde que o valor
esteja explicitado de outra forma que não reste margem de dúvida para efeito de julgamento.

5.4. Havendo divergência entre o preço unitário e o preço por extenso, prevalecerá o preço por extenso.

5.5. A falta da rubrica, CNPJ e/ou endereço completo, poderá ser suprida pelo Representante Legal na
sessão, desde que tenha poderes para este fim.

5.6. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias;

CAPÍTULO VI- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a
execução de atividades da mesma natureza com o objeto do item que deseja participar.

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações,
acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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e)Decretodeautorização,emsetratandodeempresaousociedadeestrangeiraemfuncionamento
nopaíseatoderegistroouautorizaçãoparafuncionamentoexpedidopeloórgãocompetente,
tratando-sedeCooperativa,nostermosdoartigo107daLeiFederaln°5.764,de16/12/1971,
quandoaatividadeassimoexigir.

6.1.2.REGULARIDADEFISCAL

a)provadeinscriçãonoCadastroNacionaldePessoasJurídicasdoMinistériodaFazenda(CNPJ),
pertinenteaoseuramodeatividade.

b)provadeinscriçãonoCadastrodeContribuintesEstadualouMunicipal,relativoaodomicilioou
sededolicitante,pertinenteaoseuramodeatividadeecompatívelcomoobjetodocertame;

c)certidãonegativadedébitotributárioedadívidaativacomásFazendasFederal,Estaduale
Municipaldasedeoudodomicíliodalicitante,ououtroequivalente,naformadalei,aceitapelo
prazomáximode6(seis)meses,contadosdadatadesuaemissão,seoutroprazodevalidadenão
constarnodocumento;

d)certidãoderegularidadecomoFundodeGarantiaporTempodeServiço(FGTS),emitidapela
CaixaEconômicaFederal-CEF.Casoestacertidãosejaobtidapelalicitanteviaintemetaplica-sea
mesmaexigênciadaalínea"d".

e)CertidãoNegativadeDébitosTrabalhistas-CNDT,emcumprimentoàLei12,440/2011eà

ResoluçãoAdministrativan"1,470/2011^expedidopeloportaldoTribunalSuperiordoTrabalho,
www.tstjus.br/certidão,atualizadooart.29,VdaLei8.666/93.-

f)CertidãoNegativadeDébitoeConsultaaInformaçõesProcessuaisdeAutosdeInfraçãodo

MinistériodoTrabalhoeEmprego.

6.1.3.QUALIFICAÇÃOECONÔMICO-FINANCEIRA

a)certidãonegativadefalênciaouconcordataexpedidapelodistribuidorjudicialdasededapessoa
jurídicaeextrajudicial.

b)BalançoPatrimonialedemonstraçõescontábeisexigíveisnostermosdalei,quecomprovema
boasituaçãofinanceiradolicitante,vedadaasubstituiçãoporbalancetesoubalançosprovisórios.

b.3)Quandoobalançopatrimonialestiverenceradohámais,de03(três)mesesdadatade

apresentaçãodosdocumentos,poderáapresentá-loatualizadoatravésdavariaçãodaUnidadeFiscal
deReferência(UFIR)domêsdoenceramento,devendoindicaradatadaatualização.
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b.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso.

b.4) Os índices de que trata o subitem "b", item 6.1.3 serão calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a
indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.

b.5) Aos demais tipos societários, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação da cópia
do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIÁRIO, devidamente registrado pelo órgão de
registro de Comércio, onde é extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovação das
informações.

6.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Deverá ser apresentada a seguinte documentação:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades ,pertinentes e compatíveis em
características com o objeto da licitação, mediante a apresentação de atestado(s) fomecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado.

6.1.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de
que não explora trabalho infantil, conforme exigência do art. 7°, XXXIII da Constituição Federal;

b) Declaração de inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório.

6.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DAHABILITAÇÃO

6.2.1. E facultada as licitantes a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,

pelo Cadastro de Fomecedores do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA- Comprovante de
Registro Cadastral em vigor, para participar de licitações junto à Administração Pública Municipal,
no ramo de atividade compatível com o objeto do certame, o qual deverá ser apresentado
acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 6.1.2 - Alíneas "c", "d" e "e", 6.1.3, 6.1.4
e 6.1.5, todos deste Capítulo VI, que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se

apresentados, estejam com os respectivos prazos de validade vencidos, na data de apresentação das
propostas.
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6.2.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração
aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anterior à data de
apresentação das propostas, salvo as restrições da Lei.

6.2.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

6.2.4. A ausência de qualquer dos documentos acima mencionados acarretará em sua imediata
inabilitação.

6.2.5. Documentos apresentados com a validade expirada, não sendo a falta sanável, acarretarão a
inabilitação do proponente.

CAPÍTULO VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão com o credenciamento dos
interessados em participar do certame.

7.2. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima

mencionado, em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que
se apresentarem para participar do certame, sob coordenação do pregoeiro.

7.3. Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada para início do Pregão, está se

realizará no primeiro dia útil subsequente ou outra data deliberada pelo pregoeiro e equipe com a
devida comunicação formal aos licitantes que retiraram o Edital.

7.4. Após os respectivos credenciamentos, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, fora dos envelopes, de acordo com o estabelecido no Capítulo
III deste Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

7.5. Encerrado o credenciamento, estará encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no
certame.

7.6. JULGAMENTO

7.6.1. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por item,
sendo a adjudicação Por Item.
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7.6.2. Para cada item será declarado um vencedor. Serão admitidos, ainda, lances que deverão ser
registrados como classificáveis, com a finalidade de atender demandas não supridas pela empresa com
preços registrados, na ordem de classificação.

7.6.3. Considera-se como empresa classificável aquela que, as propostas atendam aos requisitos contidas
no edital e anexos, declare aceitar exigências propostas para efeito de posterior contratação e não
apresentem preços inexequíveis ou exorbitantes por ordem decrescente de seus preços. Assim a primeira
colocada será a de menor preço por item, a segunda colocada a que tenha apresentado o segundo menor
preço, e assim sucessivamente.

7.6.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) Que apresentem preços baseados exclusivamente nas propostas dos demais licitantes.

7.6.6. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, com base
no valor mensal ou total, que serão tomados como corretos. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta.

7.6.7. As propostas selecionadas para a etapa de lances, observarão aos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superior
àquela;

b) Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).

7.6.8. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de

forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de
valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

7.6.9. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances;

7.6.10. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão
do licitante daquela etapa de lance e na manutenção do último preço apresentado para efeito de ordenação
dos próximos lances.
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7.6.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço, observada a redução mínima entre os lances deifinida pelo Pregoeiro (margem de lance).

7.6.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances ou conforme determinar o pregoeiro no momento da sessão, quando
definir margem de lances.

7.6.13. Fica estabelecido que o Pregoeiro no momento da sessão registrará mais de um preço dos

licitantes em caso de empate real, tendo preferência aquele que primeiro ofertou o valor. Em caso

de impossibilidade de atendimento por narte do vencedor poderá ser convocada, na ordem de

classificação as empresas classificáveis que ficam ordenadas na 2" e 3" colocação.

7.6.14. Encerrada a etapa de lances, serão ordenadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a
etapa seguinte, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço
ofertado e aceito pelo Pregoeiro.

7.6.15. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vista a reduzir ainda mais
o preço.

7.6.16. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo
motivadamente a respeito;

7.6.17. O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes quaisquer composições de preços
unitários dos objetos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários, no prazo a ser
definido pelo pregoeiro.

7.6.18. Considerada aceitável a oferta de menor preço para o item, somente será aberto o envelope
contendo os documentos de habilitação quando concluído o julgamento de todos os demais itens.

7.6.19. Eventuais falhas ou omissões nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão
pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, podendo ainda ser efetuada

verificação por meio eletrônico hábil de informações.

7.6.19.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, exceto impossibilidade devidamente justificada.

7.6.19.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos
alcançados pela verificação, inabilitará a licitante.
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7.6.20. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no item 6.2, subitem 6.2.1 do
Capítulo VI, o Pregoeiro, poderá aceitar declaração expedida pelo órgão responsável pelo Cadastro de
Fornecedores do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA atestando a validade do certificado.

7.6.21. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até
a apuração de uma ou mais oferta, aceitável cujo autor (es) atenda(m) os requisitos de habilitação, caso
em que será(ão) declarado(s) vencedor(es).

7.6.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a(s) licitante(s) será
(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame.

7.6.23. O vencedor deverá, após devidamente convocado, no prazo de 2 (dois) dias corridos contados da
data da convocação, comparecer ao órgão gerenciador para assinar o devido contrato, quando pendente,

sob pena de submeterem-se as penalidades previstas neste edital.

7.6.24. Quando o vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar a
ata, serão convocadas as demais licitantes classificáveis, com vistas à assinatura do devido contrato, sem

prejuízo das penalidades previstas neste Instrumento.

7.7 PROCEDIMENTO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.7.1 Em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de
empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/2006, e não sendo a proposta válida classificada em
primeiro lugar de empresa desse porte, serão adotados os seguintes procedimentos:

7.7.2 será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e

empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.7.3 Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinteforma:

7.7.3.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,

sob pena de preclusão;

7.7.3.2 a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem, classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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7.7.3.3 não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, naforma do

inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do
subitem 7.2.2, na ordem classiflcatória, para o exercício do mesmo direito;

7.7.3.4 no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem enquadradas no subitem 7.2.2, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela queprimeiro poderá apresentar a melhor oferta;

7.7.3.4 o disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentadapor microempresa ou empresa de pequeno porte.

CAPÍTULO vm - DA IMPUGNAÇÃO

8.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para recebimento das propostas, a licitante interessada
poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma da Lei 8.666/93.

8.1.1 Considera-se licitante interessada a licitante que comprovar a devida retirada do Edital e seus
anexos.

8.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, obrigada que fica a nova publicação, exceto quando a alteração não afetar formulação das
propostas, conforme prevê o § 4°do art. 21 da Lei 8.666/93.

8.1.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção
venha a apontar, na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas,
falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

CAPÍTULO IX- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DOATO DE CONTROLE FINAL

9.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de
recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do
processo à autoridade competente para realização do ato de controle final.

9.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente
informado à autoridade competente.
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9.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento.

9.5 A licitante que convocada para assinar o Contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado, semjustificativa
plausível, dela será excluída, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste edital.

9.6 Colhidas às assinaturas, o Órgão Controlador providenciará a imediata publicação do contrato, sob
forma de extrato. Caso ocorra hipótese do subitem anterior, será tambéni publicado o ato que promover a
exclusão.

CAPÍTULO X - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
REGISTRADO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

10.1 O objeto desta Licitação será executado de acordo com as necessidades dos órgãos/entes, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

10.1.1 A ordem de fornecimento será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do
pregão, cabendo aos mesmostodos os atos burocráticos indispensáveis para Administração Pública.

10.1.2 O órgão usuário do pregão formalizará acordo com a licitante vencedora deste certame, por
meio de Contrato.

10.2 A execução do objeto desta licitação deverá ser feita nos locais indicados no momento da
contratação, respeitando a previsão do órgão ou ente contratante.

10.2.1. Correrão por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e

previdenciários decorrentes da execução do objeto e/ou substituições indicadas pela equipe ou
pessoa designada para fiscalização caso detectarem alguma irregularidade na execução do objeto.

10.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Referindo-se a especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.l) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
SMS, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantendo o preço
inicialmente contratado;

b) referindo-se à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, sob pena de
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b.l) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da notificação por escrito,
mantendo o preço unitário inicialmente contratado.

c) outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

10.4 O objeto desta licitação deverá ser recebido conforme determinar a autoridade contratante, conforme
seja o caso, com emissão de relatório de execução dos objetos na forma contratada, acompanhado da nota

fiscal/fatura, de acordo com o estabelecido no projeto básico resumido qúe integraeste Edital.

10.5 Quando rejeitado os objetos, no todo ou em parte, a contratada deverá substituí-los no prazo

estabelecido pela SMS, observando todas as condições inicialmente estabelecidas.

10.6 Caso seja impossível de serem substituídos os objetos que forem rejeitados, ou na hipótese de não
serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida ao
contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

10.7 A devida contratação tem vigência de no máximo de 12 (doze) meses, sendo prorrogável de acordo
com a legislação pertinente.

CAPÍTULO XI- DOS PAGAMENTOS, DOREAJUSTE DEPREÇOS E DA REVISÃO

11.1 Após o atendimento de cada pedido, para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao
órgão/ente autorizador do fornecimento, requerimento solicitando o pagamento devidamente
acompanhado de fatura-recibo. Na data do pagamento será apresentada a respectiva nota fiscal, no valor
referente ao objeto solicitado.

11.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de entrada
do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo inferior que
poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, que terão prazo máximo de
30 (trinta) dias, entre uma parcela e a outra seguinte.

11.3 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de apresentação da nota
fiscal/faturas corrigidas.

11.4 O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome do contratado.

11.5. Em caso de prorrogação do contrato administrativo, este sofrerá a devida atualização
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11.6. O contrato poderá ainda sofrer reajuste nas hipóteses em que sobrevierem fatos imprevisíveis
ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis para a Administração, retardadores e/ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, sempre objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-íinanceiro inicial do contrato.

CAPÍTULOXn - DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

12.1. Após os atos conclusivos do procedimento licitatório, de homologação, poderáo órgão/ente, celebra
contratos com o vencedor da licitação nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos
anexos, nos seguintes termos:

12.1.1. Após o contrato, o gestor convocará o fornecedor, através da ordem de fornecimento e prévio
empenho.

12.1.2. Para instruir a emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho Prévio, o fornecedor

deverá providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da
data da convocação: Certidão Negativa de Débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão Negativa
de Tributos e Contribuições Federais, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, sob pena da
contratação não se concretizar.

12.1.3 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
registrada perante referidas no subitem anterior, estiverem com os prazos de validade vencidos, o
órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

12.1.4 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Registrada será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata
o subitem anterior, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em
vigência, sob pena da contratação não se realizar, quando for o caso.

12.1.5 Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro
estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.

12.1.6 Podem ser dispensados da apresentação das certidões, os fornecedores de material de pronto

atendimento, na forma do parágrafo 1° do art. 32 da Lei n° 8.666/93.
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12.2 O fornecedor do bem deverá, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data da convocação,

comparecer ao Órgão Contratante para retirar a Nota de Empenho e^ a Ordem de Fornecimento (ou
instrumento equivalente).

12.3 O prazo para o início da execução dos objetos deverá constar na respectiva Ordem de Fornecimento
e prévio empenho da despesa a ser realizada, conforme ajustado com o contratante, sem prejuízo de

prazo, previsto neste edital.

12.4 A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não gerará ao

contratado direito a qualquer espécie de indenização.

12.5. As Ordens de Fornecimento estarão sujeitas à condição resolutiva, consubstanciada na existência de

recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas

despesas realizadas pelo possível Contratante, respeitadas as ações do PPA e atividades de natureza
contínua. ;

12.6. Ocorrendo a resolução das condições estabelecidas no contrato, com base na condição estipulada no
subitem anterior, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

12.7. A execução do objeto ficará condicionada à necessidade e interesse do órgão contratante.

CAPÍTULO XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

13.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos
artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n". 8.666/93 e artigo T da Lei 10.520/02.

13.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada
sobre o valor dos objetos da licitação não executados, 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 15 (quinze)
dias; e

b) De 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16® (décimo sexto) dia, até o
limite correspondente a 30 (trinta) dias;

c) De 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite
correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato
correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93.
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13.2.1. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, respondendo

ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

13.2.2. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a
Contratada:

a) Executar objetos em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas
expensas;

b) 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.

13.3. ADVERTÊNCIA

13.3.1 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 SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, independentemente
da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

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 pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.

13.4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO

13.4.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição,a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstosno artigo
7° da Lei n° 10.520/02.

13.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/221?
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13.5.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento
da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do

Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, evidência de atuação com interesses escusos ou
reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA ou
aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

13.5.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

13.5.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será
aplicada 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 firustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) 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, em caso de reincidência;

e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com
o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

F) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
13.5.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 15.2 e 15.4 do Capítulo XV, o
licitante ou contratado está sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a
Administração propor que seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinentes;

c) criminalmente,na forma da legislação pertinente.
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13.6. Nenhum pagamento será feito ao executor dos objetos que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

13.7. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, 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 § 3® do art. 87 da Lein°8.666/93.

13.8. As multasadministrativas 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.

CAPÍTULO XIV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.

14.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem
assinadas pelo (a) Pregoeiro(a) e pelos licitantes presentes, tantas quantas necessárias para consecução do
fim desta licitação, sem prejuízo da Ata final.

14.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na
própria ata.

14.2.2. Se não houver tempo suficiente para a finalização da etapa competitiva ou para abertura dos
envelopes "Documentação" na mesma sessão, em face do exame da proposta/documentação com as
exigências do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas
que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em atas e a continuação
dar-se-á em sessão a ser convocada pelo Pregoeiro.

14.3. Todos os documentos de habilitação e propostas de preços cujos envelopesforem abertos na sessão
serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos menos dois licitantes presentes. ^

14.4. O resultadofinal desta licitação será divulgado no Diário Oficial.

14.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, serão devolvidos ao final da
sessão.

14.6. Os casos omissos desta licitação serão solucionados pelo Pregoeiro.

14.7. Em relação ao item 6.1.4, letra "d", o documento poderá ser substituído pelo protocolo de
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14.8. Omissões, equívocos meramente formais, fatos supervenientes, conflitos ou outras situações
porventura vivenciadas, inclusive atrasos, serão decididos pelo Pregoeiro, com a finalidade conferir
agilidade ao feito.

14.9. Para maior controle e organização da Administração Municipal, o licitante ao retirar o Edital,

deverá obrigatoriamente deixar seus dados e endereço para contato, na Sala de Licitações do

Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA. sob pena de ficar impossibilitado receber

notificações e avisos de modo geral pertinentes ao procedimento licitatório.

14.10. Se o contratado, conforme o caso, oferecer os bens promocionais ao mercado consumidor local ou
nacional, estará obrigado a estender tal vantagem ao órgão/ente contratante.

14.11. Os bens ou serviços similares às especificações dos objetos contemplados neste certame poderão
ser renegociados com as empresas que tiveram seus preços registrados, apenas nas hipóteses de
conveniência da contratante, devendo ser justificado no processo administrativo, sempre tomando por
parâmetro o preço registrado e as condições reais de mercado.

14.12. A renegociação, por ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade demandada,
ficando estipulado como parâmetro máximo o preço registrado que compreende o valor da unidade.

14.13. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,

14.16. Integram este Edital:

Anexo I - Termo de Referência/Projeto Básico e Forma de Cotação

Anexo II - Minuta do Contrato;

Anexo III - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;

Anexo IV - Declaração de inexistência de fato superveniente;

Anexo V - Modelo de Declaração sobre emprego de menores;

Anexo VI - Minuta de Ata de Registro de Preços;

j

Anexo VII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

Anexo VIII - Comprovante de Recibo de Edital.
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Anexo IX - Modelo de declaração de concessão de livre acesso aos documentos e registros contábeis,
referentes ao objeto da licitação e do contrato decorrente para os servidores ou empregados do órgão ou
entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo;

Anexo X - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;

Anexo XII - Comprovante de Recibo de Edital.

São João dos Patos - Ma, 12 de abril de 2018.

Jorge Luiz
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
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1.1 O presente Termo de Referência tem por objeto determinar especificações básicas para
FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS, por um período estimado de

01 (Um) ano, através da modalidade Pregão Presencial para Sistema de Registro de Preços - Tipo
menor preço POR ITEM, conforme anexo I deste termo.

SECRETARIAS GERAL

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
V. unít y. total

1 Apito para Juiz Und 10 R$ 14,12 R$ 141,20

2 Apito plástico Und 25 RS8,14 R$203,50

3 Bambolê de plástico Und 100 RS5,26 R$ 526,00

4 Baralho Und 5 RS 17,04 RS 85,20

5 Bermuda com lista na lateral und 3250 RS35,35 R$ 114.887,50

6 Bola de basquete Und 15 RS 63,88 R$958,20

7 Bola de basquete of. Und 15 RS 68,03 R$ 1.020,45

8 Bola de fiit. Campo profissional Und 35 RS 166,05 R$5.811,75

9 Bola de fut. Campo semi-prof. Und 55 - RS 98,46 R$5.415,30

10 Bola de fut. De campo of. Und 65 RS 139,01 R$ 9.035,65

11 Bola de futsal adulto Und 65 RS 83,86 R$ 5.450,90

12 Bola de futsal adulto of Und 55 RS 139,01 R$ 7.645,55

13 Bola de futsal feminino of. Und 30 RS 111,17 R$3.335,10

14 Bola de handebol fem Und 40 RS 55,23 R$ 2.209,20

15 Bola de handebol masc Und 55 RS 55,23 R$3.037,65

16 Bola de plástico Und 80 RS 8,18 R$ 654,40

17 Bola de vôlei Und 80 RS 55,23 R$4.418,40

18 Bola para futebol Und 75 RS 85,78 R$ 6.433,50

19 Bola para futsal Und 55 RS 85,78 R$ 4.717,90

20 Bola para handebol Und 60 RS59,92 R$3.595,20

21 Bola para queimado Und 92 • RS 37,02 R$3.405,84

22 Bola para vôlei Und 45 RS 58,58 R$2.636,10
23 Bolsa tipo ACS Und 70 RS 89,12 R$ 6.238,40

24 Bolsa tipo FUNASA Und 40 RS 118,65 R$ 4.746,00
25 Bonés Und 1000 RS 17,04 R$ 17.040,00

26 Bota couro Par 150 RS 114,94 R$ 17.241,00

27

Calça Comprida vermelha c/ elástico no cós
e duas listas branca na perna esquerda e
pintura da educação e no bolso na perna
direita Und 500 RS43,62 R$21.810,00

28 Calça em Brin caqui p/ agentes de endemias Und 50 RS85,74 R$ 4.287,00
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29 Calção para futebol Und 150 R$ 28,67 R$4.300,50

30

Camisa em Brin m/longa p/ agentes de
endemias Und 50 R$ 101,34 R$ 5.067,00

31 Camisa p/ futebol Und 100 R$ 25,08 R$2.508,00

32 Camisa para futebol Und 220 R$ 40,29 R$ 8.863,80

33 Camiseta com gola redonda, para o projeto Und 6100 R$ 23,77 R$ 144.997,00

34

Camiseta com gola redonda, para o projeto
do governo Und 5300 R$ 23,77 R$ 125.981,00

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
decote V com vivo vermelho Und 8100 RS 23,77 R$ 192.537,00

36 Camiseta gola polo Und 700 R$ 45,32 R$31.724,00

37 Camiseta mJ curta Und 2570 RS 25,11 R$ 64.532,70

38 Camiseta m/ longa Und 310 RS 37,02 R$ 11.476,20

39

Camiseta vermelha c/ Gola redonda.
Logotipo do Mun. Und 1200 RS 23,77 R$ 28.524,00

40 Capa de chuva Und 80 RS 58,84 R$ 4.707,20

41 Cartão para juiz campo of. Js 10 RS 17,93 R$ 179,30

42 Chuteira campo couro Par 55 RS 142,51 R$7.838,05

43 Chuteira campo sintética Par 75 RS 94,08 R$ 7.056,00

44 Chuteira p/ futsal Par 75 RS 94,08 R$ 7.056,00

45 Colete para treino Und 450 RS 17,70 R$ 7.965,00

46 Coletes em Brin para vigilância sanitária Und 50 - RS 41,94 R$ 2.097,00

47 Corda de pular Und 50 RS9.17 R$458,50

48 Cotumo cano longo Par 80 RS 129,87 R$ 10.389,60

49 Crachá Und 300 RS 22,42 R$ 6.726,00

50 Cronometro Und 40 RS 71,18 R$2.847,20

51 Dama Und 20 RS 28,88 R$ 577,60

52 Domino Und 10 RS 28,88 R$288,80

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 1281 RS 1,15 R$ 1.473,15

54 Jaleco branco Und 280 RS 70,80 R$ 19.824,00

55 Macacão tipo SAMU Und 80 RS 348,01 R$ 27.840,80

56 Medalha Und 2500 RS 4,27 R$ 10.675,00

57 Medalha grande Und 600 RS 4,83 R$ 2.898,00

58 Meião para futebol Par 810 RS 14,12 R$ 11.437,20

59 Rede campo fio 04 Par 80 RS 395,60 R$31.648,00

60 Rede futsal fio 04 Par 25 - R$211,26 R$5.281,50

61 Rede vôlei 04 lonas Und 15 RS 139,01 R$2.085,15

62 Shorts p/ futebol Und 350 RS 22,42 RS 7.847,00

63 Tênis para futsal Par 50 RS 95,75 R$4.787,50

64 Troféu 125 cm Und 50 RS 266,95 R$ 13.347,50

65 Troféu 145 cm Und 175 RS332,01 R$58.101,75

66 Troféu 45 cm Und 160 RS 95,75 R$ 15.320,00
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61 Troféu 65 cm Und 175 R$ 111,68 R$ 19.544,00

68 Troféu 75 cm Und 85 RS 134,55 R$ 11.436,75

69 Troféu 95 cm Und 175 R$ 180,35 R$31.561,25

70 Troféu artilheiro Und 65 RS 149,52 R$9.718,80

71 Troféu campeão Und 40 RS 259,98 R$ 10.399,20

72 Troféu goleiro Und 40 RS 172,05 R$ 6.882,00

73 Troféu honra ao mérito Und 40 RS 120,32 R$ 4.812,80

74 Troféu vice-campeão Und 30 RS 221,18 R$ 6.635,40

75 Uniforme para juiz Und 10 RS 146,18 R$ 1.461,80

16

Bata brim com 3 bolsos faixa reflexiva e

logomarca do Município Und 110 RS 95,85 R$ 10.543,50

VALOR TOTAL R$ 1.261.246,39

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - QSE

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
v. unit V. total

I Apito para juiz Und 5 RS 14,12 R$ 70,60

5 Bermuda com lista na lateral und 3000 RS35,35 R$ 106.050,00

6 Bola de basquete Und 5 RS 63,88 R$319,40

7 Bola de basquete of. Und 5 RS 68,03 R$340,15

8 Bola de fut. Campo profissional Und 5 RS 166,05 R$ 830,25

9 Bola de fut. Campo semi-prof. Und 5 RS 98,46 R$492,30

10 Bola de fut. De campo of. Und 15 RS 139,01 R$2.085,15

11 Bola de futsal adulto Und 15 RS83,86 R$ 1.257,90

12 Bola de futsal adulto of Und 15 RS 139,01 R$2.085,15

13 Bola de futsal feminino of. Und 5 RS 111,17 R$ 555,85

14 Bola de handebol fem Und 5 RS55,23 RS 276,15

15 Bola de handebol masc Und 5 RS55,23 RS 276,15

16 Bola de plástico Und 5 RS 8,18 R$ 40,90

17 Bola de vôlei Und 5 RS 55,23 R$276,15

18 Bola para futebol Und 5 RS 85,78 R$ 428,90

19 Bola para futsal Und 5 RS 85,78 R$ 428,90

20 Bola para handebol Und 5 RS 59,92 R$ 299,60

21 Bola para queimado Und 30 RS 37,02 R$ 1.110,60

22 Bola para vôlei Und 5 RS 58,58 R$ 292,90
33 Camiseta com gola redonda, para o projeto Und 2500 RS 23,77 R$ 59.425,00

34

Camiseta com gola redonda, para o projeto
do governo Und 3000 RS 23,77 R$71.310,00

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
decote V com vivo vermelho Und 3000 • RS 23,77 R$71.310,00

39

Camiseta vermelha d Gola redonda,
Logotipo do Mun. Und 300 RS 23,77 R$7.131,00

50 Cronometro Und 20 RS 71,18 R$ 1.423,60

56 Medalha Und 1000 R$ 4,27 R$ 4.270,00 ^
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57 Medalha grande Und 100 R$ 4,83 R$ 483,00

58 Meião para futebol Par 160 RS 14,12 R$ 2.259,20

65 Troféu 145 cm Und 100 • RS332,01 R$ 33.201,00

66 Troféu 45 cm Und 100 RS 95,75 R$ 9.575,00

67 Troféu 65 cm Und 100 RS 111,68 R$ 11.168,00

68 Troféu 75 cm Und 10 RS 134,55 R$ 1.345,50

69 Troféu 95 cm Und 100 RS 180,35 R$ 18.035,00

70 Troféu artilheiro Und 10 RS 149,52 R$ 1.495,20

71 Troféu campeão Und 10 RS 259,98 R$ 2.599,80

72 Troféu goleiro Und 10 RS 172,05 R$ 1.720,50

73 Troféu honra ao mérito Und 10 RS 120,32 R$ 1.203,20

VALOR TOTAL R$ 415.512,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
v. unit V. total

23 Bolsa tipo ACS Und 70 RS89,12 R$ 6.238,40

24 Bolsa tipo FUNASA Und 40 RS 118,65 R$ 4.746,00

25 Bonés Und 500 RS 17,04 R$ 8.520,00

26 Bota couro Par 80 RS 114,94 R$9.195,20

28 Calça em Brin caqui p/ agentes de endemias Und 50 RS 85,74 R$ 4.287,00

30

Camisa em Brin m/longa p/ agentes de
endemias Und 50 RS 101,34 R$ 5.067,00

34

Camiseta com gola redonda, para o projeto
do governo Und 200 RS 23,77 RS 4.754,00

36 Camiseta gola polo Und 500 RS 45,32 R$ 22.660,00

37 Camiseta m/ curta Und 1970 RS 25,11 R$ 49.466,70

38 Camiseta m/ longa Und 200 RS37,02 R$ 7.404,00

40 Capa de chuva Und 80 • RS 58,84 R$ 4.707,20

46 Coletes em Brin para vigilância sanitária Und 50 RS 41,94 RS 2.097,00

48 Cotumo cano longo Par 80 RS 129,87 RS 10.389,60

49 Crachá Und 300 RS 22,42 RS 6.726,00

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 281 R$ L15 RS 323,15

54 Jaleco branco Und 80 RS 70,80 RS 5.664,00

55 Macacão tipo SAMU Und 80 RS348,01 RS 27.840,80

76

Bata brim com 3 bolsos faixa reflexiva e

logomarca do Município Und 10 RS95,85 RS 958,50

VALOR TOTAL RS 181.044,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
V. unit V. total

1 Apito para juiz Und 5 RS 14,12 RS 70,60
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3 Bambolê de plástico Und 100 R$ 5,26 R$ 526,00

4 Baralho Und 5 RS 17,04 R$ 85,20

5 Bermuda com lista na lateral und 100 . R$ 35,35 R$3.535,00

6 Bola de basquete Und 10 . R$ 63,88 R$638,80

18 Bola para futebol Und 20 RS 85,78 R$ 1.715,60

20 Bola para handebol Und 5 RS 59,92 R$ 299,60

21 Bola para queimado Und 12 RS 37,02 R$ 444,24

22 Bola para vôlei Und 15 RS 58,58 R$ 878,70

31 Camisa p/ futebol Und 100 RS 25,08 R$2.508,00

32 Camisa para futebol Und 20 RS 40,29 R$ 805,80

33 Camiseta com gola redonda, para o projeto Und 1000 RS 23,77 R$23.770,00

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
decote V com vivo vermelho Und 1000 RS 23,77 R$23.770,00

36 Camiseta gola polo Und 100 RS 45,32 R$ 4.532,00

37 Camiseta m/ curta Und 500 RS 25,11 R$ 12.555,00

38 Camiseta m/ longa Und 10 RS 37,02 R$ 370,20

44 Chuteira p/ futsal Par 50 . RS 94,08 R$ 4.704,00

45 Colete para treino Und 50 RS 17,70 R$ 885,00

47 Corda de pular Und 50 RS 9,17 R$ 458,50

50 Cronometro Und 10 RS 71,18 R$711,80

51 Dama Und 10 RS 28,88 R$ 288,80

52 Domino Und 10 RS 28,88 R$288,80

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 500 RS 1,15 R$ 575,00

56 Medalha Und 500 RS 4,27 R$ 2.135,00

58 Meião para futebol Par 100 RS 14,12 R$ 1.412,00

59 Rede campo fio 04 Par 10 RS395,60 R$3.956,00

62 Shorts p/ futebol Und 150 RS 22,42 R$ 3.363,00

VALOR TOTAL RS 95.282,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
V. unit V. total

2 Apito plástico Und 10 RS8,14 R$ 81,40

8 Bola de fut. Campo proficional Und 5 RS 166,05 R$ 830,25

9 Bola de fut. Campo semi-prof. Und 25 RS98,46 R$2.461,50

10 Bola de fut. De campo of. Und 25 RS 139,01 R$3.475,25

11 Bola de futsal adulto Und 25 RS 83,86 R$2.096,50

12 Bola de futsal adulto of Und 25 RS 139,01 R$3.475,25

13 Bola de fiitsal feminino of. Und 15 RS 111,17 R$ 1.667,55

14 Bola de handebol fem Und 10 RS 55,23 R$552,30

15 Bola de handebol itiasc Und 25 RS 55,23 R$ 1.380,75

16 Bola de plástico Und 25 RS 8,18 R$ 204,50

17 Bola de voley Und 50 RS 55,23 R$2.761,50
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18 Bola para futebol Und 25 R$ 85,78 R$2.144,50

19 Bola para futsal Und 25 R$ 85,78 R$2.144,50

20 Bola para handebol Und 25 RS 59,92 RS 1.498,00

21 Bola para queimado Und 25 R$ 37,02 R$ 925,50

22 Bola para voley Und 25 RS58,58 R$ 1.464,50

33 Camiseta com gola redonda, para o projeto Und 1000 RS 23,77 R$23.770,00

34

Camiseta com gola redonda, para o projeto
do governo Und 1000 RS 23,77 R$23.770,00

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
docote V com vivo vermelho Und 3000 RS 23,77 R$71.310,00

39

Camiseta vermelha c/ Gola redonda,
Logotipo do Mun. Und 300 RS 23,77 R$7.131,00

42 Chuteira campo couro Par 5 RS 142,51 R$712,55

43 Chuteira campo sintética Par 25 RS 94,08 R$2.352,00

44 Chuteira p/ futsal Par 25 RS 94,08 R$2.352,00

51 Dama Und 10 RS 28,88 R$288,80

54 Jaleco branco Und 100 RS 70,80 R$ 7.080,00

58 Meião para futebol Par 250 RS 14,12 R$3.530,00

59 Rede campo fio 04 Par 50 RS 395,60 R$ 19.780,00

60 Rede futsal fio 04 Par 5 RS 211,26 R$ 1.056,30

61 Rede voley 04 lonas Und 5 RS 139,01 R$ 695,05

65 Troféu 145 cm Und 25 RS 332,01 R$ 8.300,25

66 Troféu 45 cm Und 10 RS 95,75 R$ 957,50

67 Troféu 65 cm Und 25 RS 111.68 R$2.792,00

68 Troféu 75 cm Und 25 RS 134,55 R$3.363,75

69 Troféu 95 cm Und 25 RS 180,35 R$ 4.508,75

70 Troféu artilheiro Und 25 RS 149,52 R$3.738,00

VALOR TOTAL RS 214.651,70

SECRETARIA DE DESPORTO LAZER CULTURA E JUVENTUDE

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
V. unit V. total

2 Apito plástico Und 10 RS 8,14 R$81,40

7 Bola de basquete of. Und 10 RS 68,03 R$ 680,30

8 Bola de fiit. Campo proficional Und 25 RS 166,05 R$4.151,25

9 Bola de fut. Campo semi-prof. Und 25 RS98,46 R$ 2.461,50

10 Bola de fiit. De campo of. Und 25 RS 139,01 R$3.475,25

11 Bola de futsal adulto Und 25 RS 83,86 R$ 2.096,50

12 Bola de futsal adulto of Und 15 RS 139,01 R$2.085,15

13 Bola de futsal feminino of. Und 10 RS 111,17 R$ 1.111,70

14 Bola de handebol fem Und 25 RS 55,23 R$ 1.380,75

15 Bola de handebol masc Und 25 RS 55,23 R$ 1.380,75

16 Bola de plástico Und 50 RS 8,18 R$ 409,00

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
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17 Bolá de voley Und 25 R$ 55,23 R$ 1.380,75

18 Bola para futebol Und 25 R$ 85,78 R$ 2.144,50

19 Bola para fiitsal Und 25 RS 85,78 R$2.144,50

20 Bola para handebol Und 25 R$ 59,92 R$ 1.498,00

21 Bola para queimado Und 25 R$ 37,02 RS 925,50

29 Calção para futebol Und 150 R$ 28,67 R$4.300,50

32 Camisa para futebol Und 200 R$ 40,29 R$ 8.058,00

33 Camiseta com gola redonda, para o projeto Und 500 RS 23,77 R$ 11.885,00

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
docote V com vivo vermelho Und 300 RS 23,77 R$7.131,00

39

Camiseta vermelha c/ Gola redonda,
Logotipo do Mun. Und 300 RS 23,77 R$7.131,00

41 Cartão para juiz campo of. Jg 10 RS 17,93 R$ 179,30

42 Chuteira campo couro Par 50 RS 142,51 R$7.125,50

43 Chuteira campo sintética Par 50 RS 94,08 R$ 4.704,00

45 Colete para treino Und 400 RS 17,70 R$ 7.080,00

50 Cronometro Und 10 RS 71,18 R$711,80

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 200 RS 1,15 R$ 230,00

56 Medalha Und 1000 RS4,27 R$ 4.270,00

57 Medalha grande Und 500 RS4,83 R$2.415,00

58 Meião para futebol Par 300 RS 14,12 R$4.236,00

59 Rede campo fio 04 Par 20 RS 395,60 R$7.912,00

60 Rede futsal fio 04 Par 20 RS 211,26 R$ 4.225,20

61 Rede voley 04 lonas Und 10 - RS 139,01 R$ 1.390,10

62 Shorts p/ futebol Und 200 ' RS 22,42 R$ 4.484,00

63 Tênis para futsal Par 50 •- RS 95,75 R$ 4.787,50

64 Troféu 125 cm Und 50 RS 266,95 R$ 13.347,50

65 Troféu 145 cm Und 50 RS332,01 R$ 16.600,50

66 Troféu 45 cm Und 50 RS 95,75 R$ 4.787,50

67 Troféu 65 cm Und 50 RS 111,68 R$ 5.584,00

68 Troféu 75 cm Und 50 RS 134,55 R$ 6.727,50

69 Troféu 95 cm Und 50 RS 180,35 R$9.017,50

70 Troféu artilheiro Und 30 RS 149,52 R$ 4.485,60

71 Troféu campeão Und 30 RS 259,98 R$ 7.799,40

72 Troféu goleiro Und 30 RS 172,05 R$5.161,50

73 Troféu honra ao mérito Und 30 RS 120,32 R$3.609,60

74 Troféu vice-campeão Und 30 RS 221,18 R$ 6.635,40

75 Uniforme para juiz Und 10 - RS 146,18 R$ 1.461,80

VALOR TOTAL RS 204.880,50

SECRETARIA DA MULHER

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
V. unít V. total
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27

Calça Comprida vermelha c/ elástico no cós
e duas listas branca na perna esquerda e
pintura da educação e no bolso na perna
direita Und 200 RS 43,62 R$ 8.724,00

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 200 RS 1.15 R$230,00

VALOR TOTAL R$ 30.347,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Item Descrição Und
Qtd.

TOTAL
v. unit V. total

5 Bermuda com lista na lateral und 150 RS 35,35 RS 5.302,50

25 Bonés Und 500 RS 17,04 RS 8.520,00

26 Bota couro Par 70 RS 114,94 RS 8.045,80

27

Calça Comprida vermelha o/ elástico no cós
e duas listas branca na perna esquerda e
pintura da educação e no bolso na perna
direita Und 300 . RS 43,62 RS 13.086,00

33 Camiseta com gola redonda, para o projeto Und 800 RS 23,77 RS 19.016,00

34

Camiseta com gola redonda, para o projeto
do governo Und 800 RS 23,77 RS 19.016,00

35

Camiseta Branca com manga vermelho e
docote V com vivo vermelho Und 800 RS 23,77 RS 19.016,00

36 Camiseta gola pólo Und 100 RS 45,32 RS 4.532,00

37 Camiseta mJ curta Und 100 RS 25,11 RS 2.511,00

38 Camiseta m/ longa Und 100 RS37,02 R$3.702,00

53 Etiqueta para tombo de patrimônio Und 100 R$ 1,15 RS 115,00

54 Jaleco branco Und 100 RS70,80 RS 7.080,00

76

Bata brin com 3 bolsos falixa reflexiva e

logomarca do Municipio Und 100 RS 95,85 RS 9.585,00

VALOR TOTAL RS 119.527,30

- JUSTIFICATIVA.

2.1 A presente aquisição tem por objetivo a aquisição de uniformes escolares e materiais esportivos para
os alunos da Rede Municipal de Ensino de São João dos Patos - Ma, compreendendo Educação Infantil e
Ensino Fundamental, com o intuito de padronizar a identificação dos alimos, ajudando a prevenir
acidentes rotineiros e beneficiar as atividades escolares. As especificações técnicas constantes nos lotes e
as exigências editalícias são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de vestuário de boa qualidade
e durabilidade, compatíveis com sua finalidade. Para o exercício regular da proteção de seus bens,
serviços e instalações, são indispensáveis à utilização de uniforme, que destaca, distingue e identifica o
servidor público da Vigilância Sanitária Municipal, Agentes Comunitários de Saúde, SAMU,
proporcionando ao usuário segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e acesso aos serviços públicos
de saúde. E imprescindível e primordial a aquisição dos uniformes sendo que, com esta aquisição, em
primeiro lugar contemplaremos os efetivos que trabalham com maior concentração de pessoas, e trata-se
de uniforme profissional de categoria própria, com características particulares, ampliado por valore^

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
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institucionais, de forma que possa atender parte do efetivo, em contato direto com a população que
depende dos serviços públicos municipais.

2.2 FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS, conforme anexo I deste termo,

se faz necessário para atender as necessidades dos órgãos ligados a administraçãopública municipal.

3 - FUNDAMENTO LEGAL

3.1 A presente contratação deverá ser realizada na Modalidade de Pregão para Sistema de Registro de
Preço na forma de Presencial do tipo menor preço POR ITEM

3.2 O Procedimento Licitatório deverá observar as normas e procedimentos contidos na Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores; pelos Decreto
municipal N° 022/09, de 05 de novembro de 2009, bem como o Decreto Municipal n° 023/09, de 05 de
novembro de 2009, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.®
8.666/93, de 21/06/93.

)

4 - PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

4.1.1 Nome, endereço, CNPJ e inscrição Estadual / Municipal;

4.1.2 Número do processo e deste Pregão;

4.1.3 Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações do anexo I deste edital.

4.1.5 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 180 dias, contados do dia da abertura da sessão
pública;

4.1.7 - O prazo de vigência do contrato objeto da presente licitação será de 01 (Um) ano, assim que
assinar o contrato, podendo ser e prorrogado pelo mesmo período caso haja necessidade; sendo que os
materiais objeto da presente licitação deverão ser entregues de acordo com a necessidade da contratante,

mediante autorização de compras, no Prédio dos órgãos solicitantes.

4.2 - A classificação da Proposta de Preços para a etapa de lances será analisada na sua exata seqüência

Por Item, sendo que será indispensável apresentação (em ordem seqüencial, numerados e identificados),
sob pena de desclassificação em todos os Itens QUE APRESENTAR, os seguintes documentos:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.cora.br
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4.3 - As propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão verificados quanto a erros,
os quaisserão corrigidos pelo pregoeiro na formaseguinte:

4.3.1 - Discrepância entre valorgrafado em algarismos e por extenso prevalecerá o valorpor extenso;

4.3.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas, o item será corrigido, mantendo se o preço unitário
e corrigindo se a quantidade e o preço total;

4.3.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, será retificado, mantendo
se o preço unitário e a quantidade e corrigindo se o total;

4.3.4 - Erro de adição, será retificado, considerando as parcelas corretas e retificando se a soma;

4.4.5 - O valor da proposta será ajustado pelo pregoeiro em conformidade com os procedimentos para
correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago.

4.6 - Os preços desta licitação será irreajustáveis; exceto se houver altas nos preços dos produtos, e ser
comprovado através de Nota fiscal os mesmo poderá ser realinhados nos mesmo percentuais da alta
comprovada.

4.7 - O não comprimento de todos os item acima descritos ficara automaticamente desclassificada e
impedido continuar participando do referido certame.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas correrão por conta de recursos oriundos, conforme segue em planilha contida no Anexo
II deste Termo de Referência.

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO;
04.122.0003.2004.0000 Manutenção e funcionamento da sec. de administração;
3.3.90.30.00- Material de Consumo;

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
12.361.0011.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental;

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

02.10 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

27.812.0025.2043.0000 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador
3.3.90.30.00 —Material de Consumo;

02.10 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
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3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

02.11 - SECRETARIA DA MULHER

04.122.0003.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher
3.3.90.30.00 Material de Consumo;

02.14 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12.361.0010.2054.0000 Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolas do Ens. Fundamental
3.3.90.30.00 Material de Consumo;

02.14 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12.365.0013.2056.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidades Escolares do Ensino Infantil
3.3.90.30.00 Material de Consumo;

02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0003.2066.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

02.17 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.2088.0000 Manutenção e Funcionamento do FMAS

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

7 - DO FORNECIMENTO

7.1 Os Fornecimentos serão executados pela contratada no local onde esteja necessitando dos mesmos;

7.2 Os Fornecimentos serão executados pela contratada, sempre de acordo com a necessidade das
Secretarias Municipais;

7.3 Os Fornecimentos deverão ser executados até 05(cinco) dias úteis do momento da apresentação da
Ordem de fornecimento e respectiva Nota de Empenho, emitido pelo setor responsável, nos termos da
Lei;

7.4 Consideram-se aceitos e aprovados os produtos que, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
execução dos mesmos e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela
CONTRATANTE;

7.5 Por ocasião da entrega dos produtos, a CONTRATADA deverá colher comprovante de execução
contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na
respectiva requisição de serviço;
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7.6 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos, bem
como, efetuar a correção no prazo de 24(vinte e quatro) horas, e totalmente às suas expensas de qualquer
produto fornecido comprovadamente irregular;

8 - RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

8.1 O recebimento dos materiais ficará a cargo da unidade requisitante dos materiais, através do
Gestor/Fiscal do contrato ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, cujo
recebimento ocorrerá no local e hora determinado pela unidade requisitante, da seguinte forma, de acordo
com o art. 73 da Lei n° 8.666/93:

a) Provisoriamente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da entrega dos materiais no
Almoxarifado da Secretaria requerente, para posterior verificação da conformidade do mesmo com a
especificação técnica;

b) Definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após
verificação da qualidade e da quantidade dos materiais requisitados.

8.2 Consideram-se aceitos e aprovados os fornecimentos que, no prazo de até 03 (três) dias úteis,
contados do recebimento provisório e da entrega da Fatura/Nota Fiscal, que não sejam contestados pela
CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho. Firmado pela
autoridade responsável.

8.3 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de fabricação, quantidades recebidas e qualidade
os material fomecidos, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá um prazo
máximo de 03 (três) dias úteis para fornecimento dos novos materiais.

9 - DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado mediante transferência eletrônica/crédito em conta;

9.2 O Pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após ao fornecimento dos materiais pela(s) empresa(s)

vencedora(s), através da apresentação da fatura ao setor competente da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos - MA.

10 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Pi;egão Presencial bem como das
obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:

a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos
necessários para tanto.
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b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por
dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus
prepostos, em idênticas hipóteses.

c) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da

contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, instalação e/ou montagem dos materiais
adquiridos e garantia não inferior a 12(doze) meses.

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao
contrato.

e) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.
f) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantiaquanto a qualidade dos produtos fornecidos,
bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue fora das
especificações constantes da proposta apresentada.

g) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, deconentes da entrega dos produtos, respondendo pelos
mesmos nos termos do art. 71 da Lei n° 8.666/93 com suas alterações.

h) Garantir os preços cotados pelo período de, no mínimo, 60(sessenta) dias.

i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da
CONTRATANTE;

j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato eefetuá-los de acordo com as

especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;

k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato,
qualquer anormalidade verificada;

1) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente,
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;

m) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato,
respondendo civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração
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n) Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações
ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei n° 8.666/93;

o) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome
completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando
qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou
Procuração);

p) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto
do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

q) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por
prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE
por terceiros;

r) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a
qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da

CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrígaçpes contratuais.

11 - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

11.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à

contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições deste procedimento;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos, para
substituição.

e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e fiscais antes do pagamento.

f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos
materiais e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas nas Leis n® 8.666/93, na
forma dos artigos 86 e 87 e Lei n° 10.520/2002, art. 7° e no Edital.

12 - DAFISCALIZAÇÃO
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12.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o fornecimento do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados.

12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão
ser solicitadas as suas superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

12.3 -Fica instituído como fiscal de contrato xxxxxxxxxxxxxxxxx. Secretário Municipal de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ou servidor designado para esse fim, representando a Secretaria, através de
ato normativo.

13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será de 01 (Um) ano, com eficácia a
partir de sua publicação, podendo ser prorrogado conforme interesse da contratante, exclusivamente nos
casos previstos no art. 57, § 1°da lei n° 8.666/93.

14 - DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua
rescisão com as conseqüências contratuais e legais.

14.2 Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com suas
atualizações.

14.3 A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei
8.666/93).
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ANEXOn

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /

PROCESSO N°. /

PREGÃO FRESENCIAL/SRP N® /20XS
OBJETO:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, inscrito no CNPJ sob n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado (a) pelo senhor e a empresa, com sede na,
CEP:, Cidade, inscrito(a) no CNPJ sob o n°, neste ato representada por, inscrito(a) no CPF sob o, firmam
o presente CONTRATO DE, DAATADE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL
N° ^/2018, sujeitando as partes às Leis 10.520/2002, 8.666/1993, demais normas pertinentes e pelas
condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n° ^/2018, parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição, juntamente com Proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando,
porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições
deste CONTRATO, que se regerá, pelas Cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de Pessoa Jurídica para execução dos objetos do

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS, conforme especificações e
quantidades em anexo.

CLÁUSULASEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O valor mensal do presente contrato é de R$ ** (**), no total anual de R$ ** (**), de acordo com a
proposta comercial.

2.2. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, instalação, taxas,
impostos, embalagens, seguros, licenças e outros custos relacionados à execução dos objetos.

CLAUSULA TERCEIRA-DORECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTOEFISCALIZAÇÃO:

3.1. Os objetos deverão ser contratados de acordo com as necessidades dos Órgãos, e a entrega do objeto
ocorrerá no prazo máximo de *** (****) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de
fornecimento.
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3.2. A autorização de execução do objeto da licitação será de inteira responsabilidade e iniciativa da
contratante, formalizada por intermédio de Ordem de fornecimento.

3.3. A execução dos objetos desta licitação deverá estar designada na ordem de fornecimento, correndo
por conta da Contratada as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhista e previdenciários
decorrentes da execução de objetos, bem como despesas de transportes assumidas pela CONTRATADA.
3.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.l) Na hipótesede substituição, a Contratada deverá fazê-la em donformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por
escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.l) Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a

indicação do Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

c) Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração.

3.5. Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:

3.5.1. Após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo licitante

contratado, o Órgão Contratante procederá ao recebimento provisório do objeto, pela
FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do licitante contratado.

3.5.2. O Órgão Contratante receberá os objetos em caráter definitivo em prazo não superior a 15
(quinze) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento
provisório e o recebimento definitivo, ficará o licitante contratado obrigado a efetuar reparos que a
juízo do Órgão Contratante sefizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

3.5.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por
uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde
que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da
Lei n® 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis. .;
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3.6. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução dos objetos, será
lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas, constantes, ficando a contratada obrigada a
reparar, corrigir, substituir ou remover, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto da contratação.

3.7. Somente após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a contratada será considerada apta
para o recebimento do pagamento correspondente.

3.8. A Contratante designará, formalmente, o(s) servidor (es) responsável (eis) pelo acompanhamento "in
loco" a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente nacional,
com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, os pagamentos serão efetuados até o 10°
(décimo) dia útil do mês subsequente ao da execução do fornecimento, após a apresentação da Nota

Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela. Administração, devendo esta,
obrigatoriamente, conter as seguintes comprovações: do pagamento da remuneração e das contribuições
sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última
nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual,

nominalmente identificados, na forma do § 4- do Art. 31 da Lei n- 9.032, de 28 de abril de 1995, ou na

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e do cumprimento das obrigações trabalhistas,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

4.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação
na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

4.3. A contratada apresentará à contratante os originais dos documentos fiscais dos objetos executados,
sob pena de não serem remunerados pelos mesmo.

4.4. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de

regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, INSS e FGTS, sob pena da não
efetivação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA-DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

5.1. Iniciar a execução dos objetos em prazo não superior ao máximo estipulado na ordem de objetos.
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5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros em razão

de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.3. Realizar a execução do objeto na data indicada nas requisições que lhe forem entregues, por escrito
ou eletronicamente, quando tenham sido recebidas no local e prazo acima indicados.

5.4. Envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e

transferir, integralmente, à contratante, descontos especiais (além dos normais, previstos em tabelas),
bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens.

5.5. Executar os objetos nas condições especificadasno edital e na proposta e estipuladasno Edital;

5.6. A CONTRATADA não será responsável:

5.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

5.6.2. Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Edital e na
Ordem de fornecimento a ser assinado com a contratante.

5.7. A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades.

5.8. Só divulgar informações acerca da execução do objeto deste contrato, que envolva o nome da
contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.

5.9. Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros para a
execução do objeto desse contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATANTE:

6.1. A Contratante, após a retiradada Ordemde fornecimento, compromete-se a:

6.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais,
inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da CONTRATADA
às dependências da contratante.

6.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, exceto quando motivos de ordem
superior assim o justificar.
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6.1.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais.

6.1.4. Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato ou Ordem de fornecimento.

CLAUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste instrumento terá im'cio no dia subsequente ao da sua assinatura por 12
(doze) meses. Podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei n° 8.666/93, por interesse
público.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente CONTRATO Correrão
por conta da dotação orçamentária:

02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO;
04.122.0003.2004.0000 Manutenção e funcionamento da sec. de administração;

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO;
12.361.0011.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental;

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

02.10 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

27.812.0025.2043.0000 Apoio e Incentivo ao Esporte Amador

3.3.90.30.00 —Material de Consumo;

02.10 - SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

13.392.0024.2042.0000 Apoio as Atividades Culturais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

02.11 - SECRETARIA DA MULHER

04.122.0003.2044.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Mulher

3.3.90.30.00 Material de Consumo;

02.14 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12.361.0010.2054.0000 Manutenção e Funcionamento de Unidades Escolas do Ens. Fundamental
3.3.90.30.00 Material de Consumo;

02.14 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12.365.0013.2056.0000 Manutenção e Funcionamento da Unidades Escolares do Ensino Infantil
3.3.90.30.00 Material de Consumo;
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02.16 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0003.2066.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

02.17 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.2088.0000 Manutenção e Funcionamento do FMAS

3.3.90.30.00- Material de Consumo;

CLÁUSULANONA - DAS MULTAS E SANÇÕES:

9.1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos
81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n°. 8.666/93.

9.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre

o valor dos objetos licitados não concluídos, 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 correspondentea 15 (quinze) dias; e

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o limite
correspondente a 30 (trinta) dias; e de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o
contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93.

9.3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a
Contratada:

a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização do Órgão Contratante, no
cumprimento de suas atividades;

b) Desatender às determinações da fiscalização do Órgão Contratante;

c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas
multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

9.4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

a) Executar os objetos em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações,
independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
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b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência
impérícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a 'terceiros, independentemente da
obrigação da Contratada em reparar os danos causados;

c) Praticarpor ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, impérícia, dolo ou má fé,
venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em
reparar os danos causados.

9.5. ADVERTÊNCIA

9.5.1. 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 Órgão Contratante, independentemente da aplicação de multa moratória ou de
inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;

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 pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades do
Órgão Contratante, desde que não sejam passiveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e
declaração de inidoneidade.

9.6. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO

9.6.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
pode ser aplicada 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;

9.6.2 A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA 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 parao Órgão Contratante;

II - Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de
advertência. i
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b) Por um ano:

I - Quando o licitante se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pelo Órgão
Contratante.

c) Por 02 (dois) anos, quando o contratado:

I - Não concluir os objetos contratados;

II - Prestar os objetos 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 pelo Órgão Contratante;

III - Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA, ensejando a rescisão do contrato ou fhistração do processo licitatório;
IV - Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

V - Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO JOÃO
DOS PATOS - MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

VI - Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio próprio ou de terceiros, quaisquer informações
de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem
consentimento prévio do Órgão Contratante.

9.7. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

9.7.1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo [agente responsável pelo acompanhamento da

execução contratual] a Autoridade Competente do Presidente do Órgão Contratante se constatada a má-fé,
ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Órgão Contratante, evidência de atuação com interesses
escusos oureincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Órgão Contratante ou aplicações sucessivas
de outras sanções administrativas.

9.7.2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

9.7.3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será

aplicada ao licitante ou contratada nos casos em que:
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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;

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA Sócios, ém virtude de atos ilícitos praticados;

d) 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 do Órgão Contratante, emcaso dereincidência;

e) apresentarem ao qualquer documento falso, ou falsifícado no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitação, ou no curso da relação contratual;

f) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
9.7.4. Independentemente das sanções a que se referem os itens 9.2 a 9.4, o licitante ou contratado está
sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a Órgão Contratante propor que
seja responsabilizado:

a) civilmente, nos termos do Código Civil;

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a
elas pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

9.8. Nenhum pagamento será feito ao executor do objeto da licitação que tenha sido multado, antes que
tal penalidade seja descontada de seus haveres.

9.9. As sanções serão aplicadas pelo titular do Órgão Contratante, 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 § 3° do art. 87 da Lei
n° 8.666/93.

9.10. 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.

9.11. O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido na forma dos artigos 78 e 79 da lei 8.666/93, nos
casos:
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I - Administrativamente, nos seguintes casos:

a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;

b) Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de
prazos;

c) Lentidão no seu cumprimento, levando ao Órgão Contratante a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do serviço, nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no im'cio das obras, serviços ou fornecimentos;

e) Aparalisação do serviço, semjustacausa e prévia comunicação ao Órgão Contratante;

t

f) A Subcontratação total ou parcial do seu objeto será admitida somente com a anuência do Órgão
Contratante.

g) Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como a de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;

i) Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo do Órgão
Contratante, ponham em risco a perfeita execução dos objetos da licitação;

j) Dissolução da sociedade contratada;

h) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo do

Órgão Contratante, prejudique a execução do Contrato;

1) Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Órgão Contratante e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
m) Supressão de obras e objetos que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite

imposto ao contratado;

n) Suspensão de suaexecução, porordem escrita do Órgão Contratante porprazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até
que seja normalizada a situação;
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o) Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Órgão Contratante, em razão da
execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em casò de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

p) Não liberação, pelo Órgão Contratante, de área ou local pará execução dos objetos da licitação nos
prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

q) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da

execução do Contrato.

r) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

9.11.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

9.11.2 No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista
nas letras "1", "m", "n", "o", "p" e "q", do inciso "I" do subitem 9.11, sem que haja culpa do licitante

contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido regularmente comprovado, tendo ainda

direito a:

I - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão;

II - Pagamento do custo de desmobilização.

9.11.3 A rescisão administrativa elencadas nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f, "g", "h" "i", "j", "k"
"1" e "q", poderá acarretar as seguintes conseqüências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar,
sem prejuízos das sanções previstas:

I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio
do Órgão Contratante;

II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos,
material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação naforma do inciso V do Art. 58, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações;
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III - execução de garantia contratual, para ressarcimento ao Órgão Contratante dos valores das
muitas e indenizações a ela devida;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao Órgão
Contratante.

9.11.4 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do subitem anterior fica a critério do
Órgão Contratante, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou
indireta.

9.11.5 O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelo Órgão Contratante, se a
CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e produtos
adquiridos, sem prévia e expressa autorização do Órgão Contratante.

9.11.6 Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele
previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

9.11.7 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos' autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

10.1. Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado unilateralmente
pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei n° 8.666/1993, incisos I e II,
Lei n° 8.666/1993;

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões quea Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma do
parágrafo 1°do Artigo 65 da Lei n® 8.666/1993, preservados que ficam as composições consensuais,

10.3. A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente
Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas durante
a vigênciado mesmo, na forma da Lei n° 8.666/1993 e alterações previstas na Lei n° 8.883/94, conforme
conveniência da Administração Publica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA » DO REAJUSTE DE PREGOS E DA REVISÃO.

11.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da Administração para o justo preço da execução dos objetos da licitação, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-finaneeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
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execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado, na
forma da Legislação.

11.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado
fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M (índice Geral de Preços do Mercado), que deverá
retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto
contratual, na forma do que dispõe o art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei n°
10.192, de 14/02/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS:

12.1. Fazem parte integrante deste Contrato, o edital de licitação, as especificações anexadas ao edital, o
termo de referência e todos os outros anexos do edital, a ordem de fornecimento pela Contratante, os
preços apresentados pela Contratada e registrados na Ata de Registro de Preços;

12.2. A Contratada se obriga a manter durante o período de execução deste Contrato as condições
exigidas para a habilitação e especificações do objeto da licitação;

12.3. A publicidade resumida do presente instrumento contratual e de- seus Termos Aditivos, dar-se-á
através do Diário Oficial, nos termos do Parágrafo Único, do artigo.61, da Lei 8.666/1993, com as
alterações previstas pela Lei 8.883/94, tudo providenciado pela Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA » DO FISCAL DE CONTRATO

13.1 - Fica instituído como fiscal de contrato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Secretário Municipal de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ou servidor designado para esse fim, representando a
Secretaria, através de ato normativo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

14. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, para dirimir
quaisquer dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor,
para um só efeito, que depois de lido e achado vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas,
para que produzam seus efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente
Contrato em todas as suas cláusula.

SÃO JOÃODOS PATOS - MA, ** de ** de 2018
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ANEXO ni

DECLARAÇÃO DE PLENOATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

, CNPJ n° , por intermédio do seu
representante legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° **/2018,
pararegistrar preços de ******** (jg Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, em cumprimento do
previsto no inciso VII do artigo 4.° da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da
lei, expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no
Pregão supracitado.

Cidade, de de

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:

RO:

CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, fora dos envelopes.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIADE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participação no Pregão Presencial n° ***/2018 que a(o) empresa

, CNPJ , sediada no (ENDEREÇO COMPLETO),
declara por intermédio do seu representante legal, sob as penas da lei que, até a presente data inexiste(m)
fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Cidade, de de

Assinatura do representante legal da empresa
NOME:

RG:

CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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ANEXO V

DECLARAÇÃO SOBREEMPREGO DE MENORES

REF.: PREGÃO PRESENCIAL ***/2018

Empresa , inscrito no CNPJ N° por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de Identidade N°

e do CPF N° , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art.
27 da Lei N° 8.666, de 21-dejunho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:
SIM( ) NÃO( ).

Cidade, de de

Assinatura do representante legal da empresa

NOME;

RG:

CPF:

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n°. **/****,

Pregão Presencial n°. **/2018/SRP -PMSJP/MA.

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS

Aos *** dias do mês de **** deano de dois mil e dezoito, pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, através da Secretaria Municipal de *** doravante denominada
CONTRATANTE, representada neste ato por seu Secretário , CPF n°. xxxxx, RG n®. xxxxxx,

residente e domiciliado na xxxxxxxxx, nesta Cidade; e a Empresa , com sede na Rua , na Cidade

de , CNPJ n° , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu

residente e domiciliado na Rua , CPF n° , RG n® , tendo em vista o

disposto na Lei n®. 8.666/93 e alterações e na Lei n® 10.520/02 e alterações, Decreto Municipal n°
019/2013, e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme

decisão alcançada pelas atas das sessões, e devidamente HOMOLOGADA nos autos, ambas do Processo
Administrativo n®. referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços n®.
consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento.

1. DO OBJETO:

O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial n°
**/2018, nos termos do § 4® do artigo 15 da Lei federal n®. 8666/93, com objetivo de disponibilizar para
os órgãos/entes, preços para posterior e oportuna contratação de ** - a serem entregues em sua totalidade,
parceladamente ounão, conforme o objeto e a necessidade do ÓRGÃO CONTRATANTE do Município,
sendo obrigação desta, o controle sobre os preços dos produtos, mantendo a equipe de controle
devidamente informada sobre possíveis irregularidades.

1.1 - Registro de Preços de **, para atender a Administração Pública Municipal, conforme relacionados
em anexo, sob especificações técnicas e estimativas médias de solicitações.

1.1.1.0 serviço de publicidade desta licitação será solicitada diretamente à equipe gerenciadora da Ata de
Registro de Preços, ficando estabelecido que é obrigação da empresa entregar o produto, sem a cobrança
de encargos, aluguéis ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes, itens e subitens e
ainda indicações constantes das relações do anexo I deste edital.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
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OiO#

1 I H| I I • Estado Do Maranhão

GOVERNO PARTICIPATIVO Prefeitura Municipal De São João Dos Patos-Ma UnÍC©f
Avenida Getúlio Vargas. 135 - Centro. CEP 65665-000 ípiíAo5oii.ioi6

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Mdtin d» PAiWA

1.2 - Os produtos deverão ser entregues, após solicitação formal da Secretaria Municipal de *** da
Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS —MA (ORDEM DEFORNECIMENTO).

1.3 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) a adotar
todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar a satisfatória prestação dos objetos
desta Ata.

1.4- O ÓRGÃO CONTRATANTE não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do Registro
de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DAADMINISTRAÇÃO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
r

2.1 - A Administração ou Gerenciamento da presente ata caberá à Gerência devidamente nomeada por
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. DA SOLICITAÇÃO E DAAQUISIÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 - Da Solicitação: O ÓRGÃO CONTRATANTE deverá emitir Ordens de Fornecimentos (OF), ou
instrumento equivalente, contendo discriminação dos produtos, preço unitário e total e prazo de entrega, e
a Nota de Empenho, ao detentor da Ata, depois de consulta formulada à Prefeitura Municipal de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA, responsável pelo gerenciamento do Sistema.

3.2 - Na OS ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação Orçamentária que suprirá a
despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação Funcional e o Elemento de Despesa.

3.3 —Da ÀQuisicão dos Produtos: De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, entregará os

bens descriminados na OS no prazo máximo de 05 Ccinco^ dias corridos, a contar do Recebimento

da Ordem de fornecimento e da Nota de Empenho, ou em outro prazo, conforme consta da Ordem

de fornecimento.

4. DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO:

4.1 - Valor total de R$ xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme Anexo 01.

5. DO PRODUTO:

5.1 - Os produtos fornecidos deverão estar em perfeitas condições de utilização/consumo, e em total
conformidade com as especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão Presencial n°. **/****_
SRP/MA.

CNPJ; 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
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6. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Secretaria de'***, terá validade de 12 (doze)
meses, a partir da data de assinatura deste instrumento, podendo serprorrogada, por até idêntico período,
quando a proposta continuar se mostrando vantajosa, desde que haja interesse da Administração e
aceitação das partes.

6.1.1. A Administração Pública não pode prorrogar por mais 12 (doze) meses a Ata de Registro de
Preços, respeitando o que diz o artigo 15, § 3°, inciso III da Lei n°8.666/93.

8. DO PAGAMENTO:

8.1 - O pagamento será feito por crédito em conta corrente, até o 10** rdécimol dia útil do mês

subsequente, a contar da data em que for recebido os produtos pelo ÓRGÃO CONTRATANTE
mediante apresentação das respectivas notas fiscais ou nota íiscal-fatura. ou após a sua

representação, sanadas as irregularidades constatadas.

8.2 - Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao ÓRGÃO CONTRATANTE, os
documentos abaixo relacionados:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS fornecido pela CEF
—Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;

b) Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

8.3 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimj^lência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

8.4 - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pela execução do objeto, responderá o contratado pela

diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

9. DAAUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
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9.1 - As solicitações de aquisição e emissão de empenho serão efetuadas pelo setor de compras da
ÓRGÃO CONTRATANTE, responsável pela guarda e dispensa. A autorização para aquisição e emissão
de empenho ficará a cargo do setor financeiro.

10. DO CONTRATO:

10.1 - Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de aquisição de produtos, mediante autorização do Município, observadas as condições
fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente.

10.2 - O contrato para aquisição de produtos será sempre representado pela Nota de Empenho, ou
instrumento equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora
da Ata de Registro de Preços.

10.3 - Aplica-se aos contratos de aquisição de produtos decorrentes de registro de preços o disposto no
Capítulo III, da Lei Federal n°. 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

11.DASCONDIÇÕESDE ENTREGA:

11.1 - Cada compra deverá serefetuada mediante liberação do ÓRGÃO CONTRATANTE.

11.2 - A(s) Contratada(s) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas

as condições de habilitação exigidas neste Edital

11.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme art. 65, § 1° da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.4 - Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de
quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de danos ocorridos por culpa de qualquer
de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de
ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do
presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços.

12. DAS PENALIDADES:

12.1 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de preços, aceitar ou
retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais estabelecidas.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/221?
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12.2 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:

12.2.1. - As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos
artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei n°. 8.666/93, e especificamente no Edital do Pregão n°
***72018.

12.2.2 - A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada
sobre o valor dos produtos não adquiridos, 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 15 (quinze)
dias; e

b. de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16° (décimo sexto) dia, até o
limite correspondente a 30 (trinta) dias; e

c. de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, até o limite

correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato
correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93.

I

12.2.2.1 - Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando

a Contratada cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal,

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

12.2.2.2 - Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a

Contratada:

a) entregar produtos em desacordo com o Termo de Referência, normas e técnicas ou

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

b) 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.

12.2.3. ADVERTÊNCIA

12.2.3.1 - A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
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a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que
acarretem pequeno prejuízo ao Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, independentemente
da aplicação de multa moratóriaou de inexecução contratual, e do deverde ressarciro prejuízo;

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 pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades
do órgão solicitante, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão
temporária e declaração de inidoneidade.

12.2.4. SUSPENSÃO DODIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
i

12.2.4.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos, práticas que
contrariem disposições na Lei 8.666 e 10.520.

12.2.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.2.5.1 - A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o

acompanhamento da execução contratual à Prefeitura se constatada a má-fé, ação maliciosa e
premeditada em prejuízo do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, evidência de atuação
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA ouaplicações sucessivas deoutras sanções administrativas.

12.2.5.2 - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a Prefeitura, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de

02 (dois) anos.

12.2.5.3 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública
será aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que:

a) tenha sofiido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos; •

j

b) praticarem atos ilícitos, visando fiustrar os objetivos da licitação;
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c) Demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de SÃO
JOÃO DOS PATOS - MA, em virtude de atos ilícitos praticados;

d) 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 do Órgão Solicitante oudaPrefeitura, em caso dereincidência;

e) Apresentarem à Prefeitura ou ao Órgão Solicitante qualquer documento falso, ou
falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação
contratual;

f) Praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.

12.2.5.4 - Independentemente das sanções a que se referem os -itens 2 e 4 do Capítulo XVI, o
licitanteou contratado está sujeito ao pagamento de indenização pôr perdas e danos, podendo ainda
a Prefeitura ouo Órgão Solicitante propor que seja responsabilizado:

a) Civilmente, nos termos do Código Civil;

b) Perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício
profissional a elas pertinentes;

c) Criminalmente, na forma da legislação pertinente.

12.2.6 - Nenhum pagamento será feito ao contratado que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.

12.2.7 - As sanções serão aplicadas pelo titular da Prefeitura, 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 § 3° do art. 87

da Lei n® 8.666/93.

12.2.8 - 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.

13 - DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO

13.1 - A autorização de aquisição de produtos será de inteira responsabilidade e iniciativa de cada

órgão/ente, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis ja uma regular administração, em
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comum acordo com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e
simples Ordem de fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou,
ainda, porNota de Empenho e Contrato individual nas hipóteses que se,fizerem necessárias cláusulas que
possam resguardar direitos e obrigações futuras.

13.2 - A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo
estabelecido no Edital de Pregão n° ***/2018.

14. READEQUAÇÃO DE PREÇOS:

14.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do Registro, admitida a
revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial à Ata, nos termos da
legislação que rege a matéria.

14.2 - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados,
ressalvados, entretanto, a possibilidade de revisão dos preços vigentes conforme previsão editalícia ou em
face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

14.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuição da Administração para a justa remuneração dos bens a serem adquiridos, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos
imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando
álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou
registrado.

14.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de
mercado. Independente de provocação da Prefeitura, no caso de redução nos preços de mercado, ainda
que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a Prefeitura o novo preço que substituirá o então
registrado, podendo esta agir de ofício.

14.5 - Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à
Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente.

15.DA POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃODE PREÇOS:

15.1 - Os bens similares às especificações dos bens contemplados neste certame poderão ser
renegociados com as empresas que tiverem seus preços registrados (detentores da ata), somente na
hipótese da segurança de reais vantagens para a contratação, o que deve ser justificado no processo
administrativo, sempre tendo como parâmetro o preço registrado e as condições reais de mercado.
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15.2 - A renegociação, no ato do contrato, poderá ser retomada em razão da quantidade e qualidade do
produto demandado, ficando estipulado como parâmetro máximo, o preço registrado correspondente ao
valor da unidade.

16. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM FORÇA CONTRATUAL (aplicação
subsidiária do art. 78 da Lei 8.666/93):

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas.

16.1. PelaADMINISTRAÇÃO, quando:

16.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

16.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa.

16.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;

16.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato deconente deste instrumento
de registro;

16.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não
aceitar sua redução;

16.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

16.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu quaisquer das condições de habilitação e/ou

qualificação exigidas na licitação.

16.1.8. A comunicação de cancelamento do preço registrado será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram
origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, pelo menos por uma vez, considerando-se
cancelado o preço registrado dez dias após a publicação.

16.1.9. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente Prefeitura qualquer
alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento
de correspondência e outros documentos.

16.2 - Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.
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16.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na
cláusula 12, caso não aceitas as razões do pedido.

17.DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 - O compromisso de aquisição de bens só estará caracterizado mediante recebimento da nota de
empenho, contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços.

17.2 - Os preços registrados, nos termos do § 4° do artigo 15 da Lei n°. 8666/93, têm caráter orientativo
(preço máximo).

17.3 - Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE FORNECIMENTO

e NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de "fac-símile" ou outra forma semelhante,
deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável
da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos

processos de liquidação e de requisição.

17.4 - A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de

Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal.

17.5 - Caso os produtos entregues não correspondam às especificações editalícias e desta Ata, serão

rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata.

17.6 - Todas as declarações devem estar com firma reconhecida do Sócio Administrador ou representante
legal em cartório, sob pena de não participação.

17.7 - O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o pedido for entregue à detentora
da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto, ou de autorização de readequação
através da Prefeitura, nesse intervalo de tempo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

17.8 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços negar-se a receber o pedido, este fato deverá
ser comunicado oficialmente à Prefeitura, para as providências cabíveis.

17.9 - A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à Prefeitura, toda e qualquer alteração
nos dados cadastrais, para atualização.

17.10 - As alterações contratuais obedecerão à Lei n°. 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei n®.
8883/94 ou legislação que as vierem a substituir.
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17.11 - Ao detentor da Ata cabe assegurar os produtos conforme definido na sua proposta e aceito pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sem prejuízo de todas as disposições previstas no
Código do Consumidor.

17.12- Para solucionar quaisquer questões oriundas destaAta de S.R.P., é competente, por força de lei, o
Foro de SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, observadas as disposições constantes do § 6° do artigo 32 da Lei
n°. 8666/93.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, de de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LICITANTES:
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N". ***/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". ****/2018-*

OBJETO: ***.

Prezados Senhores,
[identificação completa do representante da Licitante], como representante

devidamente constituído da empresa [identificação completa da Licitante] (doravante
denominado Licitante), para fins do disposto no subitem 6.1.3 do Edital do PREGÃO PRESENCIAL em
referência, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃO PRESENCIAL em
referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃO PRESENCIAL referenciado, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação atinente aoPREGÃO PRESENCIAL emreferência, quanto a
participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃO
PRESENCIAL referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ourecebido dequalquer integrante daADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL antes
da abertura oficial das propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO vni

DECLARAÇÃO EXPRESSA DETOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

REF.: PREGÃO PRESENCIAL -

O Sr. , portador(a) da Carteira de Identidade N°
SSP- e do CPF N° , DECLARA, para os devidos

fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que tem pleno e total
conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, ** de ***de2018.

Nome da Representante da Empresa

RO:
CPF:
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