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ESTADO DO MARANHÃO !'
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

• CNPJN° 06.089.668/0001-33 |
Secretaria Municipal de Assistência Social |' FOLHA n°

Rubi^^
A Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

Senhor Procurador/Assessor,-

Estárrios éncaminhamos em anexo" os autos do Processo administrativo n°
: - [1 í • • • í-

0701003/2021, para exame'e aprovação, da Minuta, dp. Edital e Coritrato tendo como objeto o
stro de Preços para eventuais aquisiçÕes.:dè,.gêneros-alimentícios da cesta básica para dis-
ção gratuita as famílias carentes do;Müriiçípió'dè.São João, dosjí^atds/MA.tde acordo com o
sto na Lei n® 10.520/20.02, Lel',Gòrnplem'eHár'n?xl^ alterada^pela Eei Complementar

Reg
tribu

prev

h® 147/2014 e o!que couberjber-a-Lei n^.S.ese/OS-è suas demais legislações pertinentes.
^ ^ ^ Ij-jy í

) que disfàómOs párà ò momento reiteramos mossos mais sinceros votos
' ''"'r' - ' ' - ) U / .' íl l >' t

ão. / '• . - ' 'P •í ,

Sendo o

de estima e consideração
•

"i f, — -

,^--4UV Vx«•.
! V—xv./.'"

I

_ j -

{ í

X' -n.f.. iV,
l São JoãbPÕs Patos - MA, 18 de janeiro de 2021J

'• \"x// . h-'. '
-i'/', \\\-/ ,,

RECEBIDO EM: /oJL I &&[

7
ASSir^'ãlB!$^v uridieo
/ Portaria 0 5/2021
/ OAB/WIA 15.793

G^syka Rafié^laf Lima Sousa
Secretária Municipal'de Assistência Social |

Portaria ri° Ó10/2021 '

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
/as Passarinho, n® 1196, Bairro São Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MARI
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ESTADO DO MARANHAO 11
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA | '

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-boo
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 |,

PREGÃO PRESENCIAL N 3 XXX -CPL i
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

REGIDO PELA LEI N310.520/02, LEI COMPLEMENTAR N' 123/2006, [ALTERADO PEÍA Lbl
COMPLEMENTAR N3147/2014, DECRETO FEDERAL N37.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N9 8.250/14, LEI N°

8.666/93 EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.] .
ÓRGÃO INTERESSADO:

SECRETARIAS MUNICIPAIS DEASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO:

0701003/2021

REGIME DE EXECUÇÃO:

EMPREITADA POR PREÇÓ UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO /
FORMA DE ADJUDICAÇAp:

POR ITEM

Kufarida

OBJETO

Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros, alimentícios para cónfecção^^.de cesta básicas para
distribuição ás famílias carentes dó munÍcípiò:de\Sõo/Joôò cips~Patos/MÀ des acordo còm^,a demanda em anexo
para atender asnecessidades daSecretaria Mjjnlcipal de'AssJstênçia;SociaJ de São João dos Patos/MA.

.DOCUMENTAÇÃO DELOCAL EDATA DO RECEBIMENTOE ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PRÒPOSTÁS DE PREÇ(D E:DA C
HABILITAÇÃO , ';.J

\\ "v / "—, l-.-''/'. i
LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMÀNENTE DE;^LICITÁÇÃ0 7AVENIDA GETÚLIO ]/ARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-

I I'• . '
000.

DATA: xx/xx/xxxx ií
HORÁRIO: XXhXXmin (HORÁRIO LOCAL)

'* ' ' i í^ '
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO,EDITAL.

„ . • • • a''
Dia: Segunda a sexta-feira ~ iN"',''-m • . , •' //" > "1 {
Horário: OShOOmin às 13h00mln (hòráriòjoçal)'--. .... [tij •!
Local; SALA DA COMISSÃO PERMANENTE,DEliqTÀÇÃar AVENIDA GEJ.ÚLIÓ VARGAS, 135-GENTROí|CEP 65665-000.

Pregoelro responsável:

SÓSTENES FERNANDO AiVESDESOUSA

\portaria N3 029/2021.

Senhor Licítante,

Este Instrumento contém:

Edital e seus anexos com 49 páginas

! 1

Obietivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licítante,
solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de
licitações e Contratos, por melo do e-mail: cpislpmafSgmali.com. ou pessoalmente no endereço indicado acima.

J.
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PREÂMBULO

11. OBJETO. DA LICITAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO ^:
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - m'a

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N5 06.089.668/0001-33 | ^

Rubi^

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por Intermédio da Secretária Municipal de Assistência Social,
nomeada por meio da Portaria ns 010/2021-GPM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por Item, de interesse do Município de São João dos
Patos-MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. ;,

Alicitação reger-se-á pelas disposições da Lei federal n® 10.520/2002, da Lei Complementar ns 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal n- 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie. i

j^!_
ASessão do Pregão terá início às xxhxxmin do,dia xx de janeiro de'2Í21, na Sajá cía Comissão^ Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas; 135 - Centro. Cep 65665-00Õ,iquando :sèrão. recebidos e iniciada a abertura dos envelopes
contendo a proposta comercial e documentos dé habilitação.' - .

Não havendo expediente oú ocorrendo qualquer-fato.superveniente que impeça,a realização do certame na data
marcada, o recebimento e ò início da abertura dos enyèlopes;referentes a este-r^régãò serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, i^desde_ que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.- I! i , j' • '

^6

1.1 o presente Pre^o tem por objetotRegistro de Preços.para eventuais aquisições de}gêneros alimentícios para
confecção de cesta t)ásicas pára distribuição ás famílias carente^do muríicípípqe São João dos Patos/MA de acordo
com ademanda em^anexo para atender as necessidades dá Secretaria Municipaj dé Assistência Social de São João dos
Patos/MA, conforme as especificações ècondições descritas no Ànexo.i -.TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

' . ; í' - •'

1.2 Ofornecimento-será prestado por demanda, de acordo_.com as'necessidades do Órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços. ^ vv ' .' } j •,

' '• *< t ** ^ V' * *• k* " í' ' 'i l
1.3 Apresente licitação é por Prèçp^ '̂UhitárióVsendq. que'ò valor, total ertim^ R$ 243.135,00 (Duzentos e
quarenta etrês mil cento etrinta ecincb.reaisjo^-.^ - ^ I - ; :

1.4 Os órgãos e entidades públicas ppderão/bdèrir como pafticipante-;"a postérior" às )?ktàs dé Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipal de São Jpão" doS'_Patps/MA.- j >. |J ; ^ [ •-

f^UBRICA ORÇÃMÉNtÁRIA T;;,-f -—-

2.1 Édispensada acertificação de dptação^orçamentária nos processos licitató^ios para registro de preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federal n^. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra? Aerfiissãp da nota de empenho ficará a
cargo do Setor de contabilidade da-Prefeituraj devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número
do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo" de Licitação. Osètor de "Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem^ como, a nota de empenho que deverá
conter a autorização do ordenador de despesas. ;'

ÍT^DICÕES PÁRA PARTICIPAÇÃO .

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Edital e seus anexos.

3.2 Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que seencontrem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com oobjeto desta licitação ecom sócios comuns concorrendo
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PRE.PEITUftA Oe

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS -

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33 j;

entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido dec
licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão dó direito de lie
Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA. ' j

tarados iii|^^|^â para
tar e contratar com a

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judicial ou extrajucllciai, desde que comprove que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabiiitação.

4 ,

, I

3.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.,

3.3 Asimples apresentaçã^.da-propostarlmplica,"'por-parte"do'Iidtante,-de-que'inexístem^jfatos|que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo.assim O;pfegoeiro dó disposto:no art.97.dá Lei ns8.666/93.

y' • • " - 11 i ' . 'íi ' <

3.4 Os itens constantes do Termo de Referência que.tiverém seu quantitàtj/p total subdividido em cota principal
(referente a75% dò objeto) destinada àdisputa entre todos os interessados ^iMEi EPP, I^EI, Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) ^ota,reservada (referente a25% dp objeto) exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS
EEMPRESAS DE PE^QUENÓ PORTE e.cota de itens" exclüsivpsJa .partÍcipàçãd[,de;;'MICROEM'PRESAS EEMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, sèrãòjulgados em consonância^com à^Lei Complementar123/06 ealterações. !

í - . ' yj V*—•'Tn1:1 ' I I t

3.5 Para efeitos de pãrticipaçãó
MEi, nesta licitaçâo,-nos termos

3.5.1. Microempresa - Pessoa Jurídiçá; ou a elà é
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e^sèssenta ''"

ãó dasMiçroemprésas, Erfipfesas de Péçiüeno-PÓrite^e^Micro Empreendedor Individual-
Ds clo' arlVès^ ificiso-i, da Lei Complementar n2'Í23/2006, serão considerados:

" \v • ;i f •{
' lá equiparada; que aufira, em cada,ano calendário, receita bruta igual ou

mil reais). Vv, i> , !
" . s ' l. í; - _ - • ?i • ' j, i

3.5.2. Empresa de pequeno Porte^ Pehoa J'ürídica, ou a ela equiparada", qüeraufira, em cada ano calendário, receita
bruta superiora R$360.000,"" dí aann nnn hn ^
oitocentos mil reais).'

3.5.3. Microempreendedor
calendário, receita bruta
12, Art. 18-A; í'

inferior ã*R$^8Í\OOo!oo'(oitenta e um miiTéaisj-^cÓnforrne^Lei Complementar n2

3.6 Não fará jus ao r^egime diferenciadó\è favófecídoíi^ás^iicitaçõês.^ (Drevisto na Lei Complementar n2 123/2006
a Microempresa ou| Empresa de PequenOíPbrte òü Micro Eifijfréendedor individual - MEIj| que estejam enquadradas
(os) em alguma das hipóteses, previstas nos incisos la.XPdó §.42, Art. 39, da| léÍ'̂ Complementar|n°. 123/2006 esuas
alterações. '• - • - -

^CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

123/2006 §

m

4.1 Na data, hora eJocal designados.pará a.sessão, às-empresas interessadas
para credenciamento junto o pregoeiro. |

I I

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) original ou cópia autenticada da procuração passada em Instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, ou conforme modelo do Anexo II (Carta Crèijlencial) com firma reconhecida;

b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente;

deverão apresentar-se e identificar-se
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ESTADO DO MARANHÃO !^
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65655-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33 | Í

c) original ou cópia autenticada da carteira de identidade.
4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente 'da empresa, c
original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas'eventuais alte
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura, bem como carteira de identidade.

4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de

preços e dos documentos de habilitação, juntamente com as declarações abaixo;
I j

j;

4.4.1 Declaração de enquadramento como mícroempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar ns 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do AneTO lII ou Certidão de enquadramento expedida peia^unta Comercial, j

4.4.2 Declaração deCumprimento dos Réquisitos da^ Habilitação, conforme modelo sugerido no Anexo IV.
• '• "• - |1 'í ;i. i

4.5 As informaçõesfcontidas nas declarações apreséntadãs terão presunçãojrelativa de/veracidade, podendo ser
contestadas por qualquer interessado, o qual terá oônTJSjdd^comprovar suas alegaçõqs, ! ^

4.6 O pregoeiro poderá; a qualquer momento, requereria dócurnentação qOe entendei

ÍSIPEDIDOS DÊ ÊSCLARECIMÉNTÒ EÍMPUGNAÇÕES AO EDITAL

5.1 Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura daSessão Púbiica ao e-mail indicado no preâmbulo deste^edital.

ii
I

5.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá apresentar
impugnação a este instrumento convocatório, nos termos do art. 12 do Decreto Federal ns 3.555/2000.

5.3 Aimpugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, nos dias e horário de

Rubrica,
everá ser apnsdéntada
ações ou consolidado,

"6^

entender necessária à comprovação das

informações declaradas, tais coríTÒN":.-.. - -V, . ^
•-•- li" • • ^""-v ; I I

!• . 'X -X/ i < " • •• li-i,'" I
4.6.1 Balanço Patrimonial é Demonstráçãd/clo Resultado do Exércício ^DRE comprovando ter receita bruta dentro dos

I —' •—, . --'i .-"', S"./. ÍL''í , • 'i - !
limites estabelecidos nos incisosI e irdo Artigo 32 da-LC 123/06;.. Xi . ' '1 ;•

í • - . i\Í ih<lXrJ ií • I
r' . \\'} vi' nx i % i:. i . ^

4.6.2 Cópia da Deçlàfáçãp de Infòfrnação Econômico-FiscaisMa Pessoa. Jurídica - DIPJ e respectivo recibo de
entrega, em conformidade com'oBalahçoS'.á.:DRE."X"J--.v,;' " ^—, 'V' . *• j

4.7 Não serão admitidos mais de um|rèpresentante'credenciadp por^empresa,|nem um único representante para mais
de uma empresa. ^ • " ' - ; IJ X' ^

X- Xl-x il-:
4.8 Anão apresentação ou incofréção.npfddcúmentosóe credenciamento,deste edital; bemçoitio a apresentação de
documentos ilegíveis, não exciulrá"á'.émpfésa licitantè.dò cer^me,''nias;impeaim-o'Tepresmt3ot6 de se rnanifestar e
responder pela mesma, e dè praticar qúalquer outrò atb inerente a este'cértarné. .f I' • /

l •' Ir' 1m
4.9 Aempresa licitmtfi poderá, a qualquermrnpo,Jsúbstituir Ójèpresentántèjlegal por óUtro, desde que apresente
todos os documentos necéssáriòs para credêncianTenmX w'" "-"^^^^^^ |] ' I 'i^
4.10 após o encerraniento do credenciamento e recebimento dos énvelppes não .serãp mais admitidos novosparticipantesaeste •certame. -" . . ' . P"' !• /
4.11 Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validadeou a validade não esteja
expressa, serão considerados válidos.oS; documentos expedidos hps 60:(sessènta).dias que antecederem a data da
abertura das propostas. í'
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PREFEITURA O E

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DÓ MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - IVIA <

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 I

expediente, conforme informado no preâmbulo deste edital, sob pena de não conhecimento da mpügrraç|
5.4 Aentrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente Impugnado^o presente edi :al. Implicará hã plena
aceitação, por parte dos Interessados, das condições nele estabelecidas. i \

I I I
5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova' data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

6. SESSÃO PUBLICA DO'PREGÃO E

6.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
pregoeiro declarará aberta a Sessão, dando Início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
documentos de habilitação,.corresppndentes a^este Rregãor^"""";""

y

7. ENTREGA DOS ENVELOPES

/
7.1 Os licitantes deverão apresentar proposta de preços e toda a documentação de hablKtaçãoj no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Edital, em 2(dois) envelopes lacrados-e rubricados ino fecho, em cuja parte externa, além
da razão social, esteja escrito: . ' M i,;-s- '-y

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS XX/XXX

DATA E HORA

ENVELOPE NS 01 - PROPOSTA DE PREÇO

RAZÃO SOCIAL DÁ EMPRESA - CNPJ
PREGÃO PRESENCIAL SRP N9 XX/XXX

í!
DATA EHORA ,|
ENVELOPE NS 02f DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

IsT DÁ PROPOSTA DE PREÇOS

i ' ^ ''l ' ' j . 5 i ! , j8.1 Aproposta deverá ser digitádatoVyimprèssà por qualqu'ér^meio'usúal/em papel: timbrado, do proponente, sem
cotações alternativas, emendas; '̂s"uras,v,enVelinhas. ou omissões, encaderKa^d^ oui| grampeada e numerada
seqüencialmente (numero de folhas''̂ eJnúm^r^^tàtaI), devidamyrífejáatâdaTdeyendo estar rubricadas ea última
folha assinada por representante legal da ejrípresaVé consighar: '-'' \ ri í-, j

8.1.1 Número do Pregão, nome ou,Ràzão'SoçÍàl:do-prqponenté>'-núm'erq do GNPJ,-endereço completo, telefone, fax e
endereço, eletrônico^ (e-mail), para contatoVbém'CÒmo^,dadqs-b[ãnçários.(nom^è e.númerojdo banco, agência e conta
corrente para fins de pagamento); conforme modélo<cqnStahterdd?Ànexo yi|--'Modelo ,dei.Proposta de Preços;

' . - ' ' - ' "A/ /•- ' •' |;1 ij • [
8.1.2 Preço unitário de cada item, valòr total de cada item evalor'global da p|pp.^ta, queiserá osomatório dos itens
do GRUPO, expresso em reais, com duas casas decimais :e por extenso, induindo-todos ps impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço, em atendi rhehto ao estabelecido no Termo de
Referência - Anexo I. ' '

. , ..'AL

rr' :rv'

8.1.3 Indicação de endereço e telefone de escritório, bem como o nome do representante e número detelefone/celular de contato. j|
8.2 Não se admitirá registro com quantitativo menor que o previsto no gVupo, conforme Termo de Referência
(Anexo l), sob pena de desclassificação. • 1

I

' I •

8.3 Os preços deverão ser cotados em reais eserão irreajustáveis, ressalvadas as^ exceções previstas neste editai.

8.4 Oprazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado,no Termo de Referência eserá contado
a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.

i:
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ESTADO DO MARANHAO ',
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS -

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33 í

8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a
apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da propo ita, sendo fãl
licitante a aceitação; j

11

8.6 Caso o prazo definido neste edital não esteja expressamente indicado na;proposta, este será considerado como
aceito para efeito de julgamentodeste Pregão. ;1

8.7 Após a apresentação da proposta não caberádesistência, salvo por motivoijusto, decorrentede fato superveniente
e aceito pelo pregoeiro. !

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completose suficientespara
assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e
demais despesas, seja quaUfor-o~seu""títulp"ou naturezartais'comp fretes, pncargqs sociais,'trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte;'locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras/ segundo ^a legislação em vigor,
devendo o preçoofertadocorresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.1

ada ao

8.9 A demonstração da legitimidade do signatário da .proposta se dará
documentação: i - , [-. •

mediante apresentação da seguinte

8.9.1 No caso de Procurador:

a. Instrumento de mandato públ]co;óu;_^
b. Instrumento tJe mandato^ particular assinado" pelo represeritante''"regai da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, jünta"mVnte\com.documento,de constituição da' ênipresa e alterações, conforme o
—, em atendimento ao art. 28 da"'.Lèi'8.666/937onde;se'.verifique qiie ò sócio subscritor possui legitimidade

outorgar aprocuração referida'. ) <•-" -i ' |j'j ' ' ;
caso

para

. 1,^8.10.2 No caso de sóclo-gerente: L„.

\ l

a. Documento de constituição dat (empresa e alterações, nó qual ést'e am, expressos ppderes para exercer
direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidora., , . i i^,í

h

I .• í - .

Fica dispensado
credenciamento

ado a (aprésentaçãò -dà. dÓcurhèntação exigida nc)''item\8.9 sé ".caso já tiver sido apresentada no"t°. i Ij;: j• •;
f^HÀBlLITAÇÃO DOS LICITANTES

9.1 Os documentos apresentados nesta licitação deverão:^ •••--"ir-'"' | ^ ' !
a) estar em nome dó licitante, com um único número deCNPJ,'ressalvado ocaso defilial; .
b) estarno prazo dejvalidade estabelecido pelo órgão expedidor; j| 1 /
c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em |cópia; autenticada por cartório, ou por
membro da Equipe cie Apolò e neste caso, somente será efetuado mediante a abrésentaçãojdó original.

1 ...... . iii ;-i. -
9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, ou certidões em que não

60 (sessenta) dias que antecederem apossuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos
data da abertura das propostas.

9.3 Para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentação comprobatória da
necessária qualificação no que se refere à:

i

a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal e trabalhista;
c) qualificação econômica e financeira;
d) qualificaçãotécnica; ; '<
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e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. T da Constituição Federal de 1988.
9.4 AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documen

9.4.1 prova de registro comerciai, no caso de empresa individual; ^

9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades porações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a
execuçãode atividadesda mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

9.4.3 Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercício; ;

9.4.4 Decreto deautorização, no caso de ernpresa ou sociedade estrangeira ern funcidnamehto noipaís.

Rubtic

9.4.5 Cédula de identidade e .CPF do Administrador ou proprietárioem casode .erniDresa individual.

í- ' ^ li -4 í !
9.5 AREGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda.Federar-e-com-ânSeguridade Social,- INSS niediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos-Relativos.-arTributos Rede'rais e"à Dívida•AtÍva^d'a.Uniãò|,.éxpe^ Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive asVcontribuiçpès-sociais previstas na^alírieas "aj ^á "d" do parágrafo único do art. 11 da
Lei n9 8.212, de 24 de julho de;Í991; ,• ^ í' '

i 'O * S i , í i9.5.2 Prova de Inscrição no Cadastro'NacÍonal de péssoaJu^rídlcajCNPJ); '"- ' l;, , |j

9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro dè.Contribuintes Estadual,jeiatiyq ao domicílio ou sede dá Ücitante, pertinente
ao seu ramo de atividade ecompatívéi.com oobjeto contratual; í í ' •! !

! '11 • ' : - ; ,11 • .. ' . . .
9.5.4 Prova de regularidade com aFazençiá.ptaçlual, dp domicílio ou sede d.a pcitante, mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais; j í

i ^ -T -1 • • j" z" '-y' r
9.5.4 Prova de regularidade com a FàzendáJ Estadual,'.do domicíljo;^^^^^ sede/da licitánte, mediante Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa; - !j' ; •

9.5.5 Prova de regularidade com a Fazenda >^unicipal;rélãdva""áó iSSQN^^ iniposto sobre Serviços dè Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos FIscáis è Cértidãò.Negátivà^de-inscriçâojde Débitos na Dívida Ativa;

! \V''' . '' lil . •'
9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante Certificado deRegularidade do FGjs-CRF, emitida pela Caixa Econôniica Federai; j ^ '
9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação; da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT); emitida por órgão.competente da-Justiça do Trabalho. (Conforme Art.''3° da Lei n" 12.440/2011).

9.6 AQUALIFICAÇÃO ECONÔMiCO-FlNANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos;
í( '

9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida peio cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data do
recebimento dos envelopes ou que esteja dentro do prazo devalidade constante da própria certidão.

9.6.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judiciai ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a ücitante
apresente acomprovação de que orespectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei ns 11.101, de09 defevereiro de 2005, sob pena de inabiiitação. i
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9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exígível e
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeac
circulante (AC) edo passivo circulante (PC), de modo aextrair-se índice de Liquidez Corrente (lljc) igual ou superior a1
(um), aplicando-seas seguintes fórmulas: \

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZÓ
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

05 OS valores

ISG- ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

IlCs ATIVO CIRCULANTE

.X PASSIVO CIRCULANTE j'| , • |' —1
As fórmulas dos índices contábeis deverão estar devidamente:aplicadas em memorial de cálculojuntado ao balanço,
com no máximo duaVcasas decimais após a vírguiá.-.Caso o memorial não sejalapresentado, o pregoeiro e a Equipe deApoio efetuarão os cálculos. . ' | . j
Obs: OBalanço pkrlmonial deverá vir ,,'acomp^handp Idós^íe^^ de iibertura e Ençeramento devidamente
registrado. }_• ^ ' '• •' '
9.7 As empresas que apresent^aremMndiceV-Mguais oú inferiores: "a'̂ 01jum)r,deyerão comprovar sua qualificação
econômico-financeira medlanté-capitál/rnínimo/de 10% (dez por cento)/. calculado'/sóbre o-jvalor vencido pelo
licitante. T" í'' i

] • /,; V Av : ,.. 1 I
9.8 Serão considerados aceitos como ma forma^^da Íei-'Ó^balánço patrimonial-e demonstrações contábeis assim
apresentados: í" l̂\' • j ' '
a) publicados em Diário, Oficial; ou ';V :—J:. ' : |;i | j
b) publicados em jornal de grande circülapo; ou. " , O/- ' Ij í
c) registrados na Junta Comercial da.secJe.ou^domJcíljo do licitante; ouy I jj | ^ j
d) por cópia do Livro Diário aute"ntiçàdapela'',Junta Comercial da^^sedé pu'domicílio do licitante, na forma da IN n"
107 do Departamento Náciònaíi^dóVRegistrò -jJo'Comércio.-"'-/dnRC de i|l3jj.dè maio de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dós Termos de Abertura^Vde^Ençerra |' J ' li "• •|
e) Através de Escrituração Contábil Digital,(EèbÍ^hos termpkdú RFB N91774|, de 22 de dezembro
de 2017. l- - i ' \
9.9 As empresas com menos dê um;exerÇício-'financeiro^çlevèmrcumpt1r'á^exigênciá'.deste item mediante apresentação
de Balanço de Abertura ou do újtimo Balanço Patrimoniàllleyantado, conforme ocaso. ^

t . " '\_
9.10 AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA será, comprovada atravésda apresentação de:

í, "
^ II,'' i' • i'

9.10.1 No mínimo Jpl (um) atestado/declaração"deXapâcidade técnica,, expedido porjpessoa jurídica de direito
público ou privado,f que o licitante fortieceu ou está fornecendo de modo Isàti^atório,.produto/serviço da mesma
natureza e/ou similares aos da presente Licitação:

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art, [72 da Constituição Federal de 1988
emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo constante do Anexo VI;

9.11.2 ADeclaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua habilitação,' conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;
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9.11.3 Comprovante de regularidade das instalações da proponente, emitido^ por autoridades
sede da Licitante (Alvará Sanitário); 1;

] <
j.

9.12 Disposições gerais sobre habilitação: !'
I, ,

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos. |

9.12.2 Para fins de habilitação, averificação pelo Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. |"

9.12.3 Caso haja divergência^ entre os n2s do CNPJ mencionados na proppsb. e nosij documentos exigidos, tal
situação somente será aceita se os tributos forem recolhidos dè forrna centralizada, sendo que essa informação deverá
constar do próprio,documento ou ser comprovada através de declaração do; órgão lexpedidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação;" . I ' >

j{ I I • ,
9.12.4 Se alicitanteifor aniatriz, todòs os documentos deverão estar em nomêjdesta, ese.a licitante for afilial, todos

documentos que,'pela sua natureza, sejam emitidosos documentos deverão estar em nome da filial, 'excéto ps\,docur
somente em nome da matriz.

, • ' ! •t' ... -

10. JULGAMENTO

10.1Classificação dás Propo^as
; . ."'Pv"' " r-P ' jj". l '

10.1.1 Proceder-se-áà abertura dos envelopes"Proposta de Preços"''e aos seguintes.procedimentos:
I . .^p.U V̂ •• \ f . irí . '

6 y

sanitária cahda

a) rubrica e análise preliminar^ àap;propostas ^ conformidade^ çbm o'objetp e exigências Jdeste edital e seus
anexos, sendo Imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo; ' j

b) classificação paraja fase de lances da-pròposta de^MENOR PREÇO UNITÁRIO, edaquelas apresentadas com valores
sucessivos esuperiores em até 10% (dez ppriçentòj ernPelaçãq.áo^ménor.pféçp; ' i' ' -

I ""'"'"'s J''' C. .u ' '• iT!! ; 'j' 1 ^
c) classificação de ]até três propostas, qüal.sciu_erPqué sejamyos ..valores kofertados, quando; não houverem, no
mínimo, três propostas válidas nas condições definidas hà'alínea b; ' '

i ' -' 5i í' M '
d) a não classificação da proposta para a fase de-lances- importa a perda'do direito de participar da fase
competitiva. ' - |•
10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância
entre osvalores em algarismos e porextenso, prevalecerá o valor deste último.-

10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

10.1.3.1contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;
11

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital; j i
I'

10.1.3.3 ofereçam preços ouvantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
I

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida e não comprovarem sua
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exequlbllldade, cabendo o ônus da comprovação da exequibiiidade dos preços ao autor da pr Jpustarm^gtí^ga-ser
estabelecido pelo pregoeíro. '

I,
10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o
procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro
envelope.

10.3 A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais. ]

I
( •

10.4 Fase de Lances Verbais i
I'

10.4.1 Aos llcitantes classificados será. dada oportunidade para nova disputa, por.|imeio de lances verbais,
sucessivos e decrescentes, correspondente ao valor global do,grupo da proposta, a partir dp licitante detentor da
proposta de maior valor global e os demais, em ordem decrescente dos valoresjofertados. I

1 ^ U i
10.4.2 O licitantesomente poderá oferecer lance inferiorao último por ele ofertado e registrado. '

' "/• M ' '
10.4.3 Seduasou mais propostas, em absoluta igualdade,déxòndições, ficaremiempatadas; será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances,^réssâlvaclosr-Os^ásps de "erndate fictg" previsto no art. 44 da Lei
Complementarn2 123/06; !, '

! '--'I • i
10.4.4 Não havendo mais inWesse^^dàs nicitantes em ;apresentar "jance íyerbai'.-e" não''havendo empate, será
encerrada a etapa competitiva ^^"oTdènadas as.ofertas pèlo'critério do MENOR yÁLÒR ÚNITÁRIO. ^

10.4.5 As ofertas serão ordenadas pelo,critério do Menor Preço Unitário. ' y •. [ ,

10.4.6 Olicitante que ofertar o MENÓR|WLOR será classificado ern primeiro lugar.

10.4.7 Se estiveremiparticipando do cirtame mjcrpempresas, empresas de pequeno porte esociedades cooperativas
será observada a disciplina estabelecida rios artigos 44 e 45 da,Lei Complémentár123/06. |; • .. •. •' h'/-". •: ;
10.4.8 Opregoeiroi poderá ainda'fàzér^ontráproposta ao licitante quérténha ãpfesentaçio o lance mais vantajoso,
observado o critério'de julgamento e ò,'i/alór estimado para a contratação. . . i

10.4.9 Alicitante que se ábstiver de apresentar lance-vèrbal, qüando convocada pelo pregoeiro, ficará excluída dessa
etapa eterá mantido oseu último valor,apresentado para efeito dè"ordénaçãoídas'propostas. |

10.4.10 Não poderá Haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
constantes deste edital e na legislação pertinenté.

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1 Encerrada a etapa" competitiva, ordenadas as propostas e efetuada a| negociação, o pregoeiro procederá ao
julgamento pelo critério do menor preço unitário. j

'I

11.2 Opregoeiro realizará a aceitação da proposta; j'

11.3 O preço ofertado final de cada Item deve ser igual ou menor ao valor estimado pela Administração para o
respectivo item.

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos e especificações constantes no edital e seus anexos,' decidindo motivadamente a respeito e
verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do edital. |
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I' ,
11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato cotvocatório, o prégoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma pmposta válida, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor. i í

11.6 O licitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoeiro para apresentação da proposta readequada ao
último valor ofertado. |

i

11.7 A proposta readequada não poderá, em hipótese alguma, ter valor superior ao último lance ofertado pela
empresa. |'

11.8 Em havendo apenas.uma"oferta.e desde que,atenda atodos os termos dpjedital eque seu preço seja compatívelcom ovalor estimado da contratação, esta'poderá ser aceita. |̂ | " ! |
11.9 Em caso de divergência entre, informações contidas em documentos Jnexos àprbppstaj eodescrito nesta,
prevalecerá oconteúdo da proposta. ' ; /i jI > ! j

: " " , i'' I '
11.10 Não se considerará qualquer 'er oferta de vantagem nãò pfevlsta^np objeto deste edital e seus anexos.

12. JULGAMENTO DA HABILITA^ÇAO:.;^.-,^^ > j

12.1 Ultrapassada a fase de análise dàs'propostas,e abertos bs envelopes "documentos de hatiilitação" não caberá
desclassificar os licitantes por motivp^reláciònado com a'proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após ojulgamento. ^ A üj '

I l\' • 1 I
12.2 O licitante que deixar de apresentar quaisqjjer dos documentos exigidos no envelope "documentos de
habilitação", ou os apresentar èrh desacordo com o estabelecido jieste editàr.ou com irregülaridades, será inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no ãftT 72"da Lei-10:520/02; hão'se admitindo complementação posterior

f í 'l I ' . " ' • ' • 1 . 1)1 'i ^ .'l iasessão. | j,'0^ \- | j •' •
12.3 Para as microempresas eerhpresás be 'pequeno porte, acomprovação/da régularidadelfiscal observará adisciplina
estabelecida no artigo43 da Lei CorhpÍementar;i23,"de 14/12/06.-V' !• \

12.4 Da sessão lavrár-se-á ata circunstanciada,'n£qual serão régistrad'asdfocorrências relevantes eque, ao final, será
assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.^"'i/"- J} > 1' , t

I t| ; !' . i
12.5 Senão houver temposuficlentè para a abertura e jülgárhento dos envelopes "proposta de preços" e "documentos
de habilitação" em;uma única sessão, ou, ainda, se surgirem dúvidas que não possam sér dirirriidas de imediato, os
motivos serão consignados em ata e a sessão será suspensa, tendo continuidade ;em_ nova sessão, para a qual serão
intimados os licitantes. r

í
12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a documentação ficarao em posse do Pregoeiro de modo a
garantir a execuçãocdntfátLiál. 1•

13. RECURSOS I

13.1 Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese dassuas razões, podendo o licitante interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, as quais deverão ser entregues diretamente na sala do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA,iem sua sede.

13.2 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente,
] I
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rejeitando-a, na própria sessão pública.
!

13.3 Sério rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação
que sejam meramente protelatórias. | i
13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

de fato ou de direito e

13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso,
competente, que proferirá decisão definitiva.

devidamente informado, à autoridade

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA atodos os interessados. |'

13.7 Identificado ollcitante declarado vencedor do certame, opregoeiro |indágará aos licita^tes remanescentes,
respeitando a ordem dé classificação, sobre ointeresse de integrar, com os mesmos valoresjapreséntados pelo llcitante
vencedor, o Cadastro'de Reserva daAta de Registro de Preços; , . ' '

14. HOMOLOGAÇÃO

14.1 Não havendo manifestação de recurso, .o^pj^goélrpvdéclaramXPf°P°'|®Jhté-'vencedòra:{Béneficiá da Ata de

\ /
• 1

Registro de Preçosjle submeterá-o,prpcessò^^a.ãpreciação da-autoridââVsupèrjiçr, q^ poderá-homologar, revogar ou
anular oprocedimento licitatórií:.;^";-<^>J^^^^^^ í7.}j x' f A '• j
--- -- • - '—''--'---'-'•'-''e'*'inte\:posiçâo decrecurso, caberáCà autoridade'competeríte a adjudicação e

-r.-^—•' l\- • • iir,' ; -v •

.•v-jj l! i
Í/.NJ' ' """"lfy-C. ;!i *• '1

15.1 Homologado aresultado destài licitação, aPrefeitura Munjçipal João d(ís Patos/MA convocará os
r • _i ií. - _i •' li.' i'itaíc r»/M^onrlrt

14.2 Ocorrendo a ímanlfestáçãolde,
homologação da licitação.

15. DA ATA DE REGI^RO DE PREÇOS;-

15.2 Arecusa Injustificada em assinara.Âtàude;l^eelstro.'de Preços^dehtro;do pfazb.assinaladó no item anterior, poderá
ensejar a aplicação das penalidades estabelècIdasTieste edital. ;'^' x 'ii : í

15.3 Éfacultado a Prefeitura Municipaí:defSão"Joâo{do^Patos/MA;:quándq oiconvo nãb assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelècidps'r}este..édital;"„convocay 'os Kçitantes rerrianescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo emigual prazo e nasmesmas condições pro'postas pelo primeiro classificàdo.

15.4 Será Incluído, ha respectiva ata,-o registro dos llcitántes que aceitarern
iguais aos do licltantè vencedor na seqüência da" classificação dò certame. j
15.5 O registro a que se refere o Item'Í5.4 tem'Por. objetivo a formação de. cadastVoxde reserva no caso de
Impossibilidade de atendlmento_p_elq primeiro colocado dá a^^^^ . jj , '
15.6Se houver mais de um llcitante que aceitar cotaros bens ou serviços com preços iguais aosdo llcitante vencedor,
serão classificadossegundo a ordem do último lance apresentado durante a fase competitiva.

15.7 Aordem de classificação dos licitantes registradosna ata deverá ser respeitada nas contratações.
i I,
I \

15.8 Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os materiais/serviços a ela
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

15.9 É facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho no prazo e rias condições estabelecidas, ou ainda
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quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os Ücitantes remanescentes, na crdeiii üe ^l^gg^ação;
para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, para
fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste idital e demais normas
pertinentes. 1

15.10 AAta de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA a firmar contratação na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

11
I

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE |;

16.1 Oórgão participante .será-responsáveI-peia-manÍfestação"de: Íntere5s|jern-particÍpar-do, registro de preços,
providenciando o encarriinhamento ao órgão gerenciador de. sua estimativa 'de consumo, Jòcal da entrega dos
produto/serviço, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações!ou termo de referência ou
projeto básico, nos,termos da Lei n^ 8.666/93 e da Lei ns 10.520/2002, adequado ao fegistró de preços do qual
pretende fazer parte, devendo ainda: ^ ' i I
a) garantir que osatbs relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade
competente; j j '. ;
b) manifestar, junto ao órgão -gerenciador,.-.mediante ã"utllizaçâò'da InTenção dei. Registro de Preços, sua
concordância com Ojobjeto aser licitado, antes da realizaçãó.do procedÍrnéntp|Hcitatório; j ;

' ' ' v" •''' • ' . ' • "• '• \
c) tomar conhecirnento da ãta''de\'registrps-de preços," inclusive' de feventuãis alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; ' I •

d) aplicar, garantida ;a ampla defesa e ©.^contraditório, arpenaíidádes.decorrentes do descumprimpnto do pactuado na

informando as ocorrências ao

ò descumprimento das obrigáçõesxontratüais, em-relação às suas próprias contratações,
órgão gerenciador. : j. . !

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE,PREÇOi •

I v --X i ' -
17.1Avalidade da Àta de Registrb dè Preços sêrá.de-12 (doze) meses.còntínuos>Hncluídas as

, i ' ít:?: r ;
18. CONTRATAÇÃO f ' ' '

l • :'í"C V/ i'' ' ' '
18.1 Quando da existência de demanda'parã'o.objeto'registrado, a"Prefeitura MÚnicipal^de São João dos Patos/MA
convocará odetentor do menor preço registradorpaTa^p iterprdemaridãdo p^ara.retirada |da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX),.no prazo de 05 {cinco)4ias.útels7o qual poderá sér prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo' licitanté vencedor durante o seu transcurso^;e desde que ocorra motivo justificado,aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. || v
18.2 Arecusa injustificada do fornecedor beneficiário do registro de preços ern retirar a nota de empenho dentro do
prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei; as do presente edital.

18.3 A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 Aretirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade da
habilitação. i'

. 18.5 Os contratos decorrentes desta licitação, deverão serassinados ou asnotas deempenho emitidas dentro do prazo
de validade da Ata de Registro de Preços. í'

18.6 Avigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do Art. 57 da Lei n" 8.666/93.

eventuais prorrogações.
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18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto
8.666/93.

I

19. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS j'
(

19.1 O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Prefeitura
Municipal de São Joãodos Patos/MA, através de servidor designado, competindo-ihe:

i

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidosje das especificações do produto/serviço
registrado; |,

b) efetuar os pedidos, juntando ^os^autqs ps quantitativos n^essárlos e,demais informações^necessárias à emissão da
nota deempenho ou contrato sefor o caso; ; '

ii '' i
c) notificar a empresa.beneficiária daata, via fax, telefone ou e-mail, para retirada.da nota deempenho;

d) observar, durante'a vigência da ata, que nas contratações sejam mantidas asjcondições de habilitação equalificação
exigidas na licitação; bem como a compatibilidade com as.òbrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou
documentos vencidos; i i ' '•

|registràdos, para fins de

ao idescumprimento de
1

ajustadas nò edital da licitação e na

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de.jrenegdciãção |de, preços ?
adequação às novas'condições'de.mércado; >.- >'• '

I '.'.V-x s---' '.'1 •' 11 '

f) subsidiar a administraçãomòs.'pr9cessos''de/aplicaçãojde penalidade, ihclusiyéKquanto
obrigações peioforriecedor; V-C.W''p-, , 1

íTOm /• . - /j..' lí . ;
" V' 1 --.' fi'"' .'i'. i.' ,.1. j. jii'

g) coordenar as formalidades e fiscaHzar o cumprimento das,.çondiçõés' —
presente Ata. : '

20. ALTERAÇÕES NA ATA EREVISÃO DOS^ PREÇOS REGISTRADOS
V{ - - . y.; , j ,

20.1 Évedado efetuar acréscimos.hos quantitativosfixados pela ata de registro de preços. i
I •.Nv/:\'V'-/ if{ i

20.2 Os preços registrados poderãb ser revistos erh decorrência de.evêntuái redução dos preços praticados no mercado
ou de fato que eleve ocusto dos serviços qij'bèns registrados, cabendo ao'orgãp gerenciador proniover as negociações
iunto aos fornecedores, observadas ás''disposicões contidas' ná alínea "dl^ dòliriciso II dó caputido art. 65 da Lei ns
8.666/93. 1-'^. L .! ' • >

r
20.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao, preço praticado no^ rnercado por motivo superveniente, a
Prefeitura Municipal, de São João dos Patos/MA convocáramos fornecedores'para negociarem a redução os preços aos
valores praticados pèlo rhercado, " - !|' • -i' ^

20.4 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido,sem aplicação de penalidade. . ... ií '

I'

20.5 Aordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aosvalores de mercado observara a
classificação original. i

I

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, aPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA poderá; j
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e convocar osdemais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/^
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção dacontrata

IA -devef^
çio mais vàh^rajõsa.

6^

ocoder o

20.8 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão jultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado àépoca do registro, momento em que seestabelece a equação econômico-financeira.

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 1
I

21.1 Oregistro do fornecedor será cancelado quando, este: j
a) descumprir as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços; | í ' . ;l ;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir,ò seu preço registrado, quando esse setornar superior.aojpraticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput dp art. 87 da Lei 8.666/93 pu no art. 7,° da Lei n^ 10.520/02.

21.2 Ocancelamento do registro, nas hipóteses previstas'nas alíneas anterií^res, será formalizado por despacho doórgão gerenciador, assegurado ocontraditório eaampla^defèsa^^V , |j j; ' j
21.3 Ocancelamento do registro de preçosvpó'dérá'òcorrer por-ÍFatd-superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique pxumprjrnêntp.dá^ãta, devidarnente cóimprpvados^^e jústificados: j
a) por razões de Interesse público.óu, a pedido do fornecedor.^ ' jV-; Ü !

"v I ^ • ' I. L. • ' ' • I. - 1

! . fiv;' ^ Ji; )• 1
22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO^v [j- r . 1, |

i i ^ / - ' ' ^ '
22.1 Os pedidos dos produtos/serviços ã-serefn-entregues a Prefeitura'Municipal:de SãoIJoão dos Patos/MA, serão
realizados ao longo Ida vigência da Ata de.Registro,de.Preços.-As solicitações serão formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados no,Termo, de Referência - Anexo 1,; por meio de fax, e/mail, ou outro meio, onde
estarão detalhados os produtos/ser_viços'a serem entregues. . .• ' V ' !

22.2 As quantidades previstas no/térmd de'Referência - Anexo í, sãp-estirhadás .para o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-se,Nà.pV;efeitura:Municipal de SãoUoão/dos|Pátbs/MA !o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, podendo.ser parciaUntegraíou.mesrno abs:er-se de adquirir oobjeto.

22.3 Orecebimentojdo objeto será nòs"rri6Ídes'dq Arty73a;76 dá Lei8.66^93.1 ^ j
22.4 A Prefeitura Murijcipal de São JoãO;dós Patos/l^X ''̂ j^it^rá, no todo du.i em parte, ps produtos/serviços
entregues em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta
de preços edo contrato. i ^ ' l ' ^

22.5 O recebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem|'da ético-profissional, pela
perfeita execução do contrato—. - - *- •

I
23. FISCALIZAÇÃO

1 ,

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato |será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, designado Gestor da Ata e Fiscal do
Contrato. ''

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | '

24.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, após a

I
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entrega do produto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal de SãoJoão
Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;

24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal dlscriliiiiidLivd, devidamente
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal e CNDT {Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X).

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e solicitação de pagamento (Anexo X),
deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças para juntada ao
processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

24.4 Opagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.
40, §32, Lei n5 8.666/93. ---- - "• ' ^

24.5 Não será efetuado'qualquer pagamento à BENEFICIÁRIA DA ATA/CONTRÁTADA, enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação ou inadimplência contratual, inclusive quando for (Constatada ausência, divergência ou
irregularidade na docurrientação apresentada pela Contratada. A existência |de qualquer pendência incorrerá na
suspensão do prazo de pagamento especificado no item 24.1, até que a Contratada regularize a pendência, não
acarretando qualquer ônus para oCONTRATANTE. , ' ' [j
24.6 AContratante efetuará a retenção e o reçoihjmento de tributos, quando alègisiação assim exigir.

24.7 Em caso de atraso no pagamento..efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela BENEFICIÁRIA DA
ATA/CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na
qual poderá incidir juros moratórios àtaxa de 7,14% (sete inteiros equatorzeldécimos por cento) ao ano, equivalente
ao índice de 0,0001956, "pro rata die'\

24.8 Caso o pagamento devido seja"" antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto
proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no item 24.7. '

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA jj

25.1 Além das obrigações previstas nq Termo de Referência, Anexo Ideste edital, a Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, compromete-se a: • ' ' I ' '

25.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela beneficiária da Ata de Registro de
Preços; ; ^ •' /'

25.3 Comunicar à beneficiária da Ata de Registro de-Preços qlíalquer irregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços e interromper imediatamente a execução, se for o caso; ' j

. i ___ • _
25.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo
o acesso de empregados, prepostos ou representantes da beneficiária da AtB de Registro de'Preços, devidamente
identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues ;em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pelo fornecedor;

25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde, que a empresa tenha cumprido com
suas obrigações;

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de
empenho, a ser repassada via fax, e-mail ou outro meio, ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no
Contrato.
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26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo Ideste edital, o fornecedor
fica obrigado a:

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais emvigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá- los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA; . .

I' •

' fi' '
26.4 Responsabillzar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas'na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do objeto, ainda
que acontecido emdependência da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

' k I

26.5 Providenciar todos os recursos e insumos necessários,ao perfeito cumprirhento do objeto, devendo estar incluídas
no preço proposto todas as despesas com materiais/serviços,^ alimentação/ equipamento, insumos, mão de obra,
fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas,' encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à
perfeita execução do contrato; - " " - I .

26.6 Disponibilizar com antecedência •mínima de 30 minutos, de toda infraestrutura necessária à entrega dos
produtos/serviços em conformidade corh a solicitação da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, e conforme
estabelecido no Termo de Referência, Anexo I; -

26.7 Entregar os produtos/serviços nas condições, no endereço, prazo e' quantidades solicitadas, a contar da
solicitação feita pela Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA; i

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou.a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega'dos produtos/serviços, não" excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento,pêlo CONTRATANTE; ' r '

26.9 Comunicar à fiscalização do Contratante, porescrito, quandp.verificár quàisquér condições inadequadas ã entrega
dos produtos/serviços ou iminência de fatos-que possarn prejudicar a-perfeita execução do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessários. >. : í

26.10 Deverá estar apta a fazer subcontratáções para atender as necessidades especificas dos eventos, quando assim
solicitado eautorizado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA; j

! • ' h ,
26.11 Apresentar pára entrega dos produtos/serviços, profissionais capacitados e treinados dentro dos padrões de
qualidade queassegurem a satisfação dos clientes diretos e indiretos; |

26.12 Designar e informar ao Contratante um profissional (Preposto - nojríe e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pela'entrega dosprodutos/serviços, o qual reportar-se-á diretamenteà Fiscalização contratual;

26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO os produtos/serviços que, a juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

26.14 Substituir imediatamente, qualquer um dos integrantes da equipe de trabalho, em caso de falta, de entrega dos
produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

26.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da
execução do objeto contratado;

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do objeto para verificar as condições

Rubrica

oeneflciário do registro
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26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, Inclusive de acesso
CONTRATANTE;

26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.

26.19 Atender as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização que será exercida peia Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

26.20 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
produto/serviço, até 25% (vinte e dncp.por.cento) do valor inicia[ atualizado do contrato.

M HO/C

Rubri^

às dependências, do

27. DO INADIMPLEMENTO ESANÇÕES ;

27.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, nao
celebrar o contratoou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou aprésentar, documentação falsa
exigida parao certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver ajproposta, falhar ou fraudar naexecução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração fálsã ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo que lheassegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratarcom a União,
Estados, Distrito Federaiou Municípios e será descredenciado no SICÁF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedoresdo
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das muitas previstas neste Edital e das demais cominações
legais. ^ - ' > ,' . • [•

27.2. Em caso de inexecução parciaÍ.'ou> total das condições fixadas neste edjtal, erros oü atraso e quaisquer outras
irregularidades nãojustificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla
defesa, as seguintes'penalidades:

27.2.1. Multa de; " ' •'

I. 1% (um por cento) por hora sobre.ó yalor da Nota de Emperiho em caso.de atendimento de chamado para
regularização da operacionalldade do sisterna de telefonia fixa em prazo superior. a,.24 (vinte e quatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas, contadas da sòiicitaçâo (chamado). Após'a 20^ (vigésima) hora de atraso e a critério da
Administração, poderá configurar, nessa hipótese, inèxecuçâó total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença; '/

II. 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazimento de serviços em desconformidade com o exigidofou incompletos, limitada a 24 (vinte e
quatro) horas. Após a 24^ hora de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem'prejuízo da rescisão
unilateral da avença'; i'

III. 10% (dez porcento) sobre o valor dacontratação, emcaso de inexecução parcial daobrigação assumida;

IV. 10% (dez porcento) sobre o valor dacontratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

27.3 Asanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor
juntamente com a de muita. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui asdemais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à
Contratada na proporção deeventual multa a ser aplicada após a condenação emregular processo administrativo.
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27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo do
pela Administração.

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das mifltas forem superiores
aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança judicial.

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições
especificados no § IQ do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação.

27.8 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito é encaminhada com
antecedência mínima, de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se docurnènto comprobatório do alegado pela
Contratada.

27.9 Aaplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por
parte da CONTRATADA, na forma da lei.

27.10 As sanções descritas neste item também se aplicam aos integrantes dó cadastro de reserva que, convocados,
não honrarem o corhpromisso assumido sem justificativa ou comjustificativa recusada pelaadministração pública.

•: 1- ( •

27.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, ho caso^dé«impedimento do direito de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado-por igual período, sem .prejuízo dás muitas previstas no Edital e das demais
cominaçõeslegais. ' i • - .r, '-h-,

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 Opregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadrpíde pessoal da Prefeitura Municipal de
SãoJoão dos Patos/MA ou, ainda, de pessoas,físicas ou jurídicas estranhasa ele,; para orientarsua decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estabelecidos.néste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem'os prazos em dias de expediente desta Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA. • V . • - : 1. ! ,
28.3 O pregoeiro ou a Autoridade Superior, no-interesse da Administraçâoi poderá relevar omissões puramente
formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta licitação, reservando-se o
direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase
da licitação, vedada a inclusão posterior dedocumento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

28.5 Em caso de discrepância entre osanexos e o Edital prevalecerá a redação cléste.

28.6 O Beneficiário do Registro deverá manter atualizados, durante toda a validade a Ata, todos os seus dados, como
representantes, endereço, telefone, e-mail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7 As decisões referentes a este processo iicítatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

28.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
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anteriormente estabelecido,desde que não haja comunicação do Pregoeiroeni contrário.

28.9 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade corn|as disposições
preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes. j>

J •
28.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de São João dos
Patos - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.11 Ahomologação do resultado desta licitação não implicará em direito àcorjtratação.

28.12 São partes Integrantes deste Edital os segujntes Ar^xqs:

Anexo I

Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIU

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XII

Termo deReferência

Modelade carta credencial

Modelo de Declaração de Enquádramento.como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação jj
Modelo dé proposta de preços ^ ^ í! '
Modelo de Declaração de cumpriméhtVdp.Jnci^ XXXIl^ art.75/jCF/88
Modelo de Declaração de inexJstencia'̂ d&fatos1mpeditivos.da habilitação
Minutada Ata de.Ffegistro de Preços ^i,
Minuta do Contráto^Y-v^".^^Vv^^^^^ ^ ' 0^'
Modelo de solicitação âepagamentò^^ ;; Sf
Modelo de declaração de opção pelo SIMPLESj/,',í.',: '
Recibo de retirada de edital X-- •--i

; • :'\f'
i|fV, - ;

São João dos Patos - MA, XX.de.mxXXXX.de 2021.

•'>NGéssyka Raflégia Lima Soúsà'.j',
'Secrètária Municipal.de AssIstência.Sqcial

^Pprta^iá'n2 ÒÍ0/^ '

•. r'
A

V /"•

l-

é-Rubi

constantes das Leis no
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1.

1.1. Registro de preço para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para
para distribuição ás famílias carentes do município de São João dos Patos^MA, para
secretaria municipal de Assistência^Socialíde São-Joãpdos Patos-MA:

PREP EITURA OS

SÃO JOÃO
DOS PATOS

DO OBJETO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS06.089.668/0001-33

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP

confecção de cesta básicas
atender as necessidade da

ITEM ÒESÇRIÇÃO POS PRODUTOS. , ' : UNID • J^UANT. jValor Ün. Valor Total

1
Arroz, tipo 1, tipo';classe longo fino, tipo subgrupo polido, prazo
validade 12 meses(èmpacótado), pacote.5,quilo; .-.vA/-

•,, PCT 12.500 RS 28,09 RS70.225,00

2
Feijão, tipo 1, tipo' classe carioquiríha, prazp-Cvalidídè^lSO'
(empacotado), pacote 1quilo i.- J ^

•

p"pa
r'.:-. I 2.5Ò0

•

:í R$ii,ii
1; . \

R$ 27.775,00

3
Óleo vegetal comestível refinácio-.tjpo.^l, norne" óleo de^,soja,
embalagem plástica 900 ml; í

>UND- !•
Í! ^1 R$10,85 RS 27.125,00

4 Macarrão, tiposêmola, formatóespaguete, pacote 500 gramas'; 1í, • PCTX/, lj ;t2:_5pq'>' !; . RS 3,33 RS8.325,00

5
Café, tipo torrado, apresentação níoíclò/tlpò-i embalagem iitq,
vácuo, pacote 250 gramas; V\ J ^ 1—

-

\ PCT A
W - 1 1

• !

i! ^ RS ^78
'h !

RS 11.950,00

6

Extrato alimentício (extrato de tomate),^ingrediente básico.tomate,'̂
prazo validade 12) meses, conservação •isento~de fermentação,
características adicionais maduros, selecionados,.sem-pele.e sem
sementes, 190grarnas;,^. •^\y. {V.

UND

' X -
;i;ooo

* t •
,« ,

• r-

''i • '( RS^2,91
í ' '

RS 2.910,00

7
Sal, tipo refinado, aplicação alirnent(cia,;caracter|sticas adicionais
teormínimo cloreto desódio 98,5%; pacote,1 qüilÒ;

•QUild ( 5'jl-.000
i! / —i

1' RS 1,44 RS 1.440,00

1 8 Açúcar, tipo cristal) composição órigém..yegêtal,"sácaròsi de cana
de açúcar, características adicionais lsent^de^rnpur«avpra2<^
validade min. 12 mèses, pacote com 2qulJoT)";^---:'/ v 12.500

'l| • 1
.'1 RS 5,22
i' >

\) ' 1

RS 13.050,00

9
Biscoito, apresentação quadrado, ciassÍfiça'çãp'salgado, tlpp crearn^
cracker, pacote corn 400 gramas;

cr:''.pGTX íV
V.' i 2.5'00

-•i t !
i; " R$4,67
S , i

RS11.675,00

10
• '.X \

Biscoito doce maizena pacote com 400 gramas; - ' ' -X'','/ • PCT . 1 1,000 li RS5.160,00

11 Fécula de mandioca pára belju; ^ • • QUILO . i 1.000 1 ";.R$:5,06 RS5.060,00

12

Flocão de arroz) apresentação prazo validade 9 - meses,
características adicionais degerminado/macerado/socado/,
aspecto físico levernente torrada, pacote 500 gramas

- 'PCT 12;5Ò0 •
•] • J
Ir RS 4,25

'i! /"
f

RS 10.625,00

13
Farinha mandloca,i.apresentação torrada,'tipo grupo seca, tipo
subgrupo quebradinha, tipo classe branca, pacote com 1 quilo

QUILO
í

i.odo RS6,02 RS 6.020,00

14
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral, prazo validade 30
dias (aberto)/120 dias (fechado), pacote com 200 gramas;

PCT

1

' 2.500
1

RS7,69 RS 19.225,00

15

Peixe em conserva, tipo peixe sardinha Inteira sem cabeça,
ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo
validade 15 meses, lata com 130 gramas.

UND 2.500 RS 4,46 RS 11.150,00

16
Margarina, composição básica 60% lipfdios, sabor com sal,
apresentação pote 500 gramas.

POTE 11.000 RS4,91 RS4.910.00
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Farinha milho, tipo fiocão, apresentação flocos de milho, tipo
amarela, prazo validade 9 meses, características adicionais
degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas.

Valor Total

PCT 3.000

Rubrfe^"
$2,17 RS 6.510,00

R$ 243.135,00

1.2. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do (a) assinatura do contrato ou
documento equivalente.

1.3. As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como referência
para elaboração da proposta.não estando a CONTRATANTE obrigada a realizárias em sua totalidade, não cabendo a
CONTRATADA o direito dé pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenizaçãol Portanto, a CONTRATANTE se reserva
ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

i'

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO [\

2.1. Arealização de processo de licitação para aquisição deste objetO;se justifica face ao.interesse público de
proceder-se a distribuição realizada pela Secretaria Municiparde Assistência Social as pessoas / famílias, deste
município, as quais, comprovadamente, sé.ericontram em situação de necessidade.

2.2. A Contratante sé réserva.o, bireito de solicitar, sempre que julgar, necessário, a comprovação dos valores
vigentes dos preços dos bens contratados, na data.de emissão das faturas.

' í . . .. . ...
2.3. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas aquisições
em consonância com as demanclas, além de se conseguir melhores 'condições para aquisição através do
procedimento licitatório realizado com maior número ,de interessados ná'comercialização dos produtos, onde a
aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas atividades durante
o exercício de 2021. ' • ' ,

2.4. Justifica-se a adoção da licitação, na modalidade pelo. Sistema de Registro de Preços, por estar
evidenciada a necessidade de contratações freqüentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita
definir previamente o quantitativo, demandado "durante a''vigência do coritrato, bem como a possibilidade de se
realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária^ agüizando-se o processo de aquisição.

H- * > , ' / ' • i
\' ' . ^ ' I ;

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS,- " 1,.
/ . I

I!
a) Opresente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para compra ou
contratação a qualquer momento; j'

I

b) Possui padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme,
cujas características são invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas; r;

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seusfins.

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 dias, contados do{a) emissão da Ordem de Fornecimento, em
remessa parcelada.
4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30
(trinta) dias, do prazo total recomendado pelo fabricante.
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4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelq(a
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta..
4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da
notifícação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. ! I

onformidad m as

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante: i
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edita!ê seus anexos;
5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificações constantes do Editai e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar à Contratada, pof'escrito, sobre imperféições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; '
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado; ,1""
5.1.5. Efetuar o pagamento àContratada nç valor correspondentejao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital eseus anexos; -'
5.2. AAdministração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados àexecução do presente Termo de Contrato, bern comO|p'or qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas-as obrigações constantes nòlEdital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os'riscos e as'despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda: ; - 1̂
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições," conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazode garantia ou validade;
6.1.2. Résponsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17
a27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n9 8.078, de 1990); j
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazofixado neste Termode Referência, o objeto
com avarias ou defeitos; jl
6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivosque impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,com a devida comprovação;
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontrataçâo do objeto licitatório.
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DA ALTERAÇAO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pess
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Rulíri

)a jurídica, desde que

7. V

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário àregujarização de falhas ou defeitos observados. | j ;
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer Irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração iou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n^8.666, de 1993. I
9.3. O representante da Administração anotará ém registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos fuhcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 1" -

10. DO PAGAMENTO

10.1. Opagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta)|dlas, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado. 1 ' |"
10.1.1. Os pagamentos decorrentesde despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5|j (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5®, § 3^, da Lei n28.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido p.rèçebimento da nota fiscal ou fatura-no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato;• " ' • • • ;
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura" deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por melo de consulta on-line ao'SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de Irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n® 3, de 26 de abril,de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, porexemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará spbrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a cornprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aoSICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. Oprazo poderá ser prorrogado uma vez, porigual período, a critério dacontratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.
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10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente,
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplêní
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pettinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máximaautoridade^a contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retençãotributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. AContratada regularmente optante pelo Simples Nacional, rios termos da Lei Complementar ns 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, [por meio de'documento oficial, de que
fazjus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complemeritar.
10.13. Nos casosde eventuais atrasos de pagamento,.desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entrea data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguintefórmula:
10.14. I -• í'
EM = I XN xVP, sendo: '

•' 1 1'
EM = Encargos moratorios; •, -
N= Número de dias entre a data prevista para o págamento.e a do efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela a ser paga. ' . |. '
I= índice de compensação financeira =0,00016438, assim apurado:- ' ^

_ ; ,,''(.6/100-) .1 =0,00016438 • 1
' ~ / ^TX=Percentual da.taxa'anual =6%

i 365,7^"" • l], •

11. DO REAJUSTE

\o "O/c

a da contra a, bem

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas. • 'I • ;
11.1.1. Dentro do prazo devigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregho de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IB6E exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após aocorrência da anualidade. j |
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro> ò.interregno mínimo"de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros dp último reajuste. | i
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, oi CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamentovenha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição,o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por Apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termosda Lei n^ 10.520, de 2002, a Contratada que:
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effí—12.1.1.

contratação;
12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.2.

as seguintes sanções:

Inexecüção total ou parcialmente qualquer das obrigações' assumidas

Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Compòrtar-se de modo Inidôneo;
Cometer fraude fiscal;

Pela inexecüção total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas quejnão acarretem prejuízos significativos
para aContratante; ... 11
12.2.2. Multa morâfôrla d?^l% (um por cento): pòr^dia de atras(j;ínjüstiflcado ^sobré ovalor da parcela
inadimplida, até olimiteíe 15 (quinze) dias;, . ' .' || vj -
12.2.3. Mulía,compensatória',de 5% (ci.ncò'por.cehtò)'sobre qvalor totaj ào contrato, nó caso de inexecüção
total do objeto; r ' " . - , ' ^ ^
12.2.4. Ern>caso. déTnexecução parcial, a rriuitá.compensatória, noi
será aplicada de forma propòrciorial àobrigação inadjrhplida; ' ; ||j
12.2.5. Suspensão de licitar e impedirnenlp-de-contratar^wm ò órgão,, entidade ou unidade administrativa
pela qual aAdministYíção.Públlca opera eatu|xbncrelárhèntej.p arios;^; '
12.2.6. ímpediniento;-de^licitarie5'cÕntratar.-.cóm^^orgãps~" '̂"" '̂'̂ '̂̂ "e/contratar.-Çpm,',,-^- -,.^.. ,

descredendamentolno.SICABj)eÍp^prazo'de'|tÍ'clncoariós,^; ' I ♦ í
12.2.6.1. jvA Sançhò'ideUm'pèdimento'd^l^^^^ prév/sío,nVste:'súbrt^^ tgmbém éaplicável em
quaisquer das hipóteses previstas cpmp'/n/raçõo,odm/ntótraóVo^n^ deste Ternjq de Referência.
12.2.7. Declaração de inibbneidade^para licitãrlWulçontrata^^cqm''aíAdministração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até.qué^sejá prornovitíá a- reabilitação perante a própria
autoridade que aplicoujá penalidadé/^qTre-sêrá-cbricedida.sempre-queíá-Contratada ressarcir'a Contratante pelos
prejuízos causados; í " i ' - - í j
12.3. As sançõéS'previstas nos|subiténs\.16.2.í,"16.2.5,;16.2'̂ 6';e 16.2^: poderão seriaplicàdas à CONTRATADA
juntamente com as be multa, descontVndp-aídos.pá^ asereiji éfetua^os.j ^ | í
12.4. Também ficam sujeitai"Vs\penélidàdés do art. :87> ,IMfé IV dà Léi^n® ;8.666| de 1993, as empresas ou
profissionais que: f • jl- j;| -y' \. '
12.4.1. Tenham sofrido condêWçã^défipitíya p^^^^ praticar,, pôrímeio .dolosos, fra^ no recolhimento
de quaisquer tribut(^;; , - " |'í •• j. :/ ĵ
12.4.2. Tenham prátlcadóatósJJícrtpsvisando^afrustràr^^^ objetivos-daljcitaçao;] j
12.4.3. D|mpnstrerii;niòpossu!Mdòriê[dã^eJpãrá^coiitrafa virtude de atos ilícitos
praticados. '->-1
12.5. Aaplicação de qüàlquer das-penàlidadesjpréVistas'realizar^se-:a?,em processoj administrativo que
assegurará ocontraditório eaampla defesa àContratada, observando-se opTpcedimentQ|pVeyisto na Lei n^ 8.666, de
1993, esubsidiarianiente alei hs 9i7?4,:dé 1999,'' 3' /
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados àContratante serãoideduzidos dós.valores aserem pagos, ou
recolhidos em favoridã Uníâo, :ou deduzidos da garantia,'òU;alnda,.qüandof9yb çasó, serãp-inscritos na Dívida Ativa da
Unlãoecobradosjudicialmente"'*""*"^ ^ '

•-'i V ,. •;

mesmo percentual do subitem acima,
iji •'

''e-^'entlóadés-da União com o conseqüente

12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
União ou Entidade poderá cobrar ovalor remanescente judicialmente, conforjme artigo 419 do Código Civil.
12.8. Aautoridade competente, na aplicação das sanções, levará emjconsideração agravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade. [|j
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de1°deagosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional
ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
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remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, pará;clência e deci
instauração de investigação preiiminar ou Processo Administrativo de Responsábiiização - PAR.
12.10. Aapuração e o juigamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato iesivo à
Administração Púbiica nacional ou estrangeira nos termosda Lei ne 12.846, de le de agosto de
normai na unidade administrativa. j,
12.11. Oprocessamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos
para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federai resuitantes deato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem aparticipação de agente púbiico. j'
12.12. As penalidadesserão obrigatoriamente registradas no SiCAF. 'i i

13. ESTIMATIVA DEPREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

Gustavo Carvalho Silva

Diretor do Departamento de Compras

13.1. Ocusto estimado da contratação é de R$ 243.135,00 (Duzentos e quarenta^e três| mil cento e trinta e
cinco reais). - . .

V

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotaçãovprçamentári^ licitatórios para registro de preços, nos
termos do art. 15 dà Lei Federai ns. 8.666/93,7dévèndo 'ser JnfoYrnada nonato compra. Aemissão da nota de empenho
ficará a cargo do Setor de Contabiiidade da-Préfe1tura, .devendo consfar^rio mesmo húrnero do Pi;ocesso Licitatório ou
número do Contratò, anexand6 ai,cópiasao^.Processo Administrativo de Licitaçaòr O, Setor de Compras soiicitará ao
Setor de Contabiiidàde, a emissÍp;'dà'hota^de reserya de dotação orçamehtár á, bem como, a nota de empenho que
deverá conter aautorização do ordenadqf'dê'despesás. '//N' i' [! !

! '• '• ' ' ' . i . ' '

^ . I ;

I |!l •' •
! s^9 J^ão do_s_.Patos-MA, 14 de janeirç de 2021. '

í • ' • Vi.' l
V ' H t '\t.\ Géssyka Rafiégía Lima Sousa^.ij

'i^Secretárià Munjcipal deAssistènciã Spciál
y.-::'"'••--.7Portàrrá'n2 010/2021"f

Rubrica
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ANEXO II

MODELO DE CARTACREDENCIAL ''

A {nome da empresa), CNPJ com'sede na
if;:;

neste ato representadcpelois) (diretores ou sócios,, çom qualificação' completa - nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado'civil, profissão e endereço). ü ' I •

Pelo 1 presente instrumento de mandato, nomeia é constitui, seu(s)
Procurador(es) p Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos poderes para. junto a Prefeiturà'̂ MunÍGÍpal de São jjoão dos Patos/MA (ou de forma
genérica: para Junto aos órgãos públicos,federais^estadu '̂̂ ..municipaJs) praticarmos atos necessários para
representar a outòrgante na-Jicitação ná.'mòdáliàade dè pregão-n3'(ou dé forma genérica para licitações em
geral), usando dos recursbfJegais exacofnpanhando-os, cohférindò-lhesrainda,'poderes especiais para
desistir de recursos, interpoilosV'apr^sentar/la]ices verbais, negociar preços.é-demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos óu, acordos, receber e darjquitação, podendo ainda, substabelecer
esta para outrem,'com ou sem resewas de iguais.-poderes, dando, tudo por bbm firme e valioso, e,
em especial, para (se for o caso de.apenas uma licitação)."" '̂ " .jl • i ;

' < i ' J i! • í ' 11 i

1.

2.

Local e data • \ \y- t
Assinatura do representáhtèMeigãí da empresa com firma reconhecida

1 /• 1

' • • - 'í
l'
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Rulsriia

ANEXO III ;

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE I,

• ' 'íJ| • il 1
A empresa :..., signatáriá, Inscrita no CNPJ sob o n.s

/sediada na (endereço completo), por intermédio | .de seu Jrepresentante legal, o
Sr. (a) / ,portador da Carteira de Identidade ns li..! ,SSP e do CPF
ns DECLARA, para fins do-disposto no subitem do 'edital, do Pregão Presenciai ns
XX/XXX, sob as sánções administrativas cabívels;.e:-sob;as.-penas da liei; que esta empresa, na presente
data, éconsideradk; Ij
( ) MICROEMPRESA, confõrmé Inciso,! dVaTt. 32 da:Lei Complementar h2423; de 14/12/2006;

"'V-/ ;i, !
( ) EMPRESA de! ' ^ ^ _
14/12/2006.

!PEQUEKlÒ--PdRTE, conforme Inciso-II do àrt;-.32.daf Lei" Complementar n2 123,
^ .W"• "v i

' . ,vv> V • i«' . • i '

i íi'/ i !\ l"!/ ;!
Declara, ainda, que.;a tempresa-está excluída das'|védaçõès constantes: do § 42 do art.

' . • I ~ " . "" i!-. I
32 da Lei Complementar n2 123, de,14 de dezembro de 2006.

;U r r-

í - ?

'v\\\ '-•i'.-'/-' .'de .". \:.ÍL '.;..'de'2Ò21.

" " \ (Assinatura dbrespppsável) -

OBS:

1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.

" ' l

2) Esta declaração "deverá ser èritrégúé o pregoeiro, aÍJÓs á abertura da Sessão, em separado e antes da
abertura dos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação exigidos nesta licitação, pelas empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n2 123/2006 e alterações posteriores. {!
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS bAHABILITAÇÃO

so uOí

93

Rubr

1

A empresa ho CNPJ sob o-n-.s
sediada na (encíereço completo) por seu representante, legal, declara; sob as penas da
Lei, nos termos do artigo 4^, inciso Vll> da Lei Federal n.s 10:520/02, possuir todos;os requisitos constantes
do edital que a hab'illte a participar do Pregão Presencial n.2 XX/XXX. ' ' '

!

Declara, òutrossim, conhecer na íntegra.o Edital e que se submete a todos.os seus termos.
''írcv-. l • • -I

I •

• y

s i rv N '

L.r

V,

• y
' • ;• j\ lí ' í ' t

I - —I,1•>'

iy-'
iT.r.;::.-de'"2021. í

ih* !'"•

• ' y ^ ^
y-y-,

•IA eclnat

! - !,-* I

í i!

/ •* V.•y\\'(Assinajura do respórisáveí)',
-V- •-
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ANEXO V i

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n2XX/XXX. '

Prezados Senhores,
r"

Pela''presente, submetemos à apreciação'de V. S a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por. quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda qüe, temos pleno conhecimento das condições em
que se desenvolverão òs trabalhos, e concordarTi'òs..com a-tótaiidade ^das instruções e critérios de
qualificação definidos nò edital doPregão Presencial n2 XX/XXX.

I í'^
1. PROPONENTE; ' -~"5; -. : "7"
RAZÃO

SOCIAL: ^
CNPJ: 1
ENDEREÇO:.

TELEFONE:

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

. ;• —

FAX:-

-i
• i

•/...

i I

E-MAIL:

1

\ i ( A \\\ •. 77."' / '77: >i; •
i
í ^ t ^ ^ o. ^ •• :.7 ;j

r 7 77--:' ••7. ít. •

3.

4.

5.

6. CONDIÇÕES DÈ PAGAMENTO:!
7. DADOS BANCÁRIOS DAEMPRESA:
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ OCONTRATO "(Nome, RG, CPF, Endereço):
9. ENDEREÇO ETELEFONE: | 7-

VALOR GLOBAL DA PRÒPÕSTA:-'7 Qj . ^
PRAZO DE VALIDADE DA PR0P0STÀ7 .
PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PApA DISPONIBILIZAR TODA AINFRAEpRUTURA,DO EVENTO;

de

3 - -a".

{Assinatura do responsável)

de 2021.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIll DÒ ART. 79, CF/88

Ruoricra

-signatáríalí inscrita ino CNPJ sob o n.sA empresa"
.Mediada na ' ^ (enderecoicomplèto),'! por seu representante

- , , , , !• í ' J , íí j J o /j^
legai, declara, sob,âs penas dá Lei; quê não possui rio seu quadrb de pessobl, menor dê 18 (dezoito) anos
em exercício de atWidade noturna/ perigosa oujhsálúbre, bem como não utiliza pára qualquer trabalho ou
atividade, menor de16(dezesseis) arioVexceto na.éòndiçãòide aprendiz; á partir de 14(ç;uatorze) anos, em
conformidade com oInciso XXXIll do|rt..79; da/Çpnstrt^^^^^ com alei ns |854/99.

{ / ~ 4'".v H: ;

lis _
\jrx:(Assinátüra.dÓTèsponsávéI)*".

o'vA:'7'-^:
% '"X. - s — j - ^ .

'•'ÇJÍOW 444>4--X4/;'-
^4í:4r^^-•v:^'C4í4^•4-. ^ . \J r .

lO

\
•- i'

V 44. ••
• -.t-

• 4

Ti

14, 4
'.;^v í'

4 .1
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ANEXO VII

\o

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa , signatáriá,j inscrita i'no CNPJ sob o n.s
_(endereço,/sediada na completo),i' por seu representante

legal, declara, sob;ãs penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.s, da| Lei Federaljn^^ 8.666/93, que até a
presente data nehhum fato ocorreu que â'inabilite a participar do Pregão Presenciai; n.9 XX/XXX, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. 1 ;

Declara, outrossim, conhecer na íntegra.o Editare.quesé-submete a todD; o termos;

-.v

vv-
J • , '•< I . í ^;

U'>.
Í',"V i(- / ij. ' •

; dè:;b-.\:; .itie 2021.

• 'VI s-N

• s r— (Assinatura dõ responsável)—

iiu í[ \ ' n-/
•.-.S--: V-- .J • (" '.f

l.

í ' ^ V*-' a u, i

Vn/';/ ' ' -
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ANEXO VIII :

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N9 SRP-XX/XXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS I'

Ruhfic

Aos XXXXX dia(s) do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município| be São João dos Patos, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135- Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei ns 10Í520, de 17de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de Julho de^2002,-e das-demais.normas-legaiS'aplicáveis,|}em face da,classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preçós n"SRP-XX/XXX, RESOLVE registrar os preços para Registro
de Preços para eventüais aquisições de.gêneros alimentícios para confecção de cesta básicas'para distribuição ás
famílias carentes do município de São João dos Patos/MA de acordo com a demanda em anexo para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São João dos Patòs/MA, tendo sido os referidos preços
oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugarno certame supracitado.!

CLÁUSULA PRIMEIRjíV-DO OBJETO j| ' |
1.1. Registro dé Preços párã-éyêntuais aquisições .de'gêneros'áliiTiêntícios'-ipa7ã;confecção de cesta básicas para
distribuição ás famílias carerites'dò,município de São João^dòs-Patos/MÀ^de acordo com ademanda em anexo para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de SãõJOãò dos Patos)(MA.,

CLÁUSULA SEGUNDÀ-DA VALIDADE DOS PREÇOS ' --'"-V;.;. !?,( , [
•'i- V""'.-;,j) , , ;

Apresente Ata de Registro de Preços'terá validade por12 (doze) rheses contados a partir da suaassinatura.

' ' ' í t' " " ! ii? ' • i ' ^ ^
Parágrafo primeirol Durante o prazo,ide^validade desta Ata de Registro;de jPreços, a CONTRATANTE nao estara
obrigada a adquirir os produto/serviço'citados na Cláusula Prlrneira^iexclusivamente pelo Sjstemà Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação;,quando julgar conveniente,'serplqüe caiba recursp ou indenização de
qualquer espécie ap FORNECEDOR,'sendo, Vritretanto, assegurará ad/benefíciáfio do registrp, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições." |1 ' ' i
Parágrafo segundo: A partir da assiríatürà .da Ata de Registro/de Prpços o fornecedor assume- o compromisso de
atender, durante oprazo de sua vigência, òs-pedidos realizados,:e^se bbriga a|cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades-legáimenle cabíveis peió descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas. > • . - ki • •

CLÁUSULA TERCEIRA -DA ÚTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS jí
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade |áa Administração Pública Municipal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao| contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem. !

Parágrafo primeiro; Os Órgãos eentidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços aserem praticados, obedecida àordem de classificação.

I •

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento; independente^ dos quantitativos registrados em Ata,
desdeque este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
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Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão (xceüer,
entidade, a cinqüenta porcento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Pr 'me r /
Parágrafo quarto: As adesões àata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, acj ^
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na
ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: Aempresa'que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em
conformidade com aLei 8.666/93 esuas alterações. ^

/ I 1 .

CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO

ü ,
o pagamento será efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais/serviços
por gestor a ser designado pela contratante. Observado ò récebimeríto.definitivp da Nota Fiscal emitida pela empresa
com discriminação Idos bens,';juntamente com o Termo de Recebimento, l,será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação. • I :

Parágrafo Primeira: O pagamento sèrá creditado em'favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o quah ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos .do recebimento definitivo dos materiais/serviços, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. ' - ,i' .

I i
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta.".errLS"tios oficiais" antes do pagarnento a ser efetuado ao FORNECEDOR,
para verificação da.situação do mesmò, reiativamente às condições'exÍgidas|na contratação, cujos resultados serão
impressos e juntados aos autos do processo próprio. '' i

'

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de.multa,;o valor será descontado dequalquer fatura ou crédito existente na
contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito (eventualmente existente, a diferença
será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.. |, i !

Parágrafo Quarto; Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde quej àContratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionada à taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte
fórmula: •

I •

!
Onde: >

EM= Encargos Moratórios
N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I= índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ [=(6/100) _ 1=0,00016438

365 365

Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após aocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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Aentrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência dei
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n" SRP-XX/XXX, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes
sanções:

1- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, niediante contra recibo do representante legai da
contratada estabelecendo oprazo de 05 (cinco) dias úteis para que aempresa |llcitante apresente justificativas para o
atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração; ,

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descum|Drimento das ^obrigações estabelecidas,
até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produto/serviço não entregues, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; * ^

III - multa de 10% (dez por cento)'sobre o valor do material não entregues, no-çasb de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no" prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiai, sem embargo, de
indenização dos prejuízos porventura causados aocontratahte pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria.autoridade que aplicou ã penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não-celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para ocertame;pu apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, compórtar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal. . '

Parágrafo Segundo,- As sanções prévistas no inciso I e no parágrafo primeiro'desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as;dos incisos "II" e ;'[li",-fácuitada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis. ^ ' •/ '

I '

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior aò valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente. j'!

ubMca

ta Ata, mesmo que a

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das muitas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

AAta de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei ns
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão de fato que eleveo custo dos bens registrados.
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tcrn<
praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de pi^os e sua
adequação ao praticado pelo mercado. j' ^
ParágrafoTerceiro; Frustrada a negociação, o fornecedorserá liberado do compromisso assumido.

]

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará cs demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação. |

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir ocompromisso, ojçontratante poderá:

^ ^ i ^
I - Liberar o fornecedor^dd"com^omisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do dofornecimento;

/ • • r • . i' i

11 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. ' í

1 / ' , • - Íl: • i: :
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, p;Contratante procederáià'revogação dà Ata de Registro de
Preços, adotando as'medidas cabíveis pára obtençãò;da;conVr_atàçãò;rnais vantajosa. ; •

CLÁUSULA NONA -DAS CONDIÇÕES DE RECEBÍMÉNTO DO OBJETO DA ÁTA DE pQISTRO DE PREÇOS
Orecebimento do objeto constante.dá^prèsenteataestácondicionadoa, observância.de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens é'Mnstruções, cabendo a verificação' áo representante designado pela
rnntratantp. ' •!• ' i_ ' V- . «•. .

Parágrafo Primeiro: Os Produtos éhtregúes-deverão-está em perfeito'éstacíó, assim eideverão ser entregues no
' ' \ ... . . . J ' r. - _• _ !.

endereço constanteina ordem de cornpra, acompanhados das:respectivas notas fiscais;
i \i'\ r\

Parágrafo Segundo:lserão recebidos da^seguintê-forma: , .S ;

I- Provisoriamente, no ato de eWrey>yparày'efè]to de posterior.verificâção da conformidadeldo material com as
especificações constantes da propostVda êrhpfesa>;rnarca, modelo eespéciflcações técnicas.

' V.W'^ y\ . ' :
' •'' ' -i ' '1 , • v~"' t 'i . •' I

II - Definitivamente/após a verificaçãòçla qualidade, da^.quantidade dos produto/serviço e sua conseqüente aceitaçao,
mediante aemissão^do Ternio de Recebifnè^hto--De^nitivo'asslnado^Rèlas P^ttes em atéj'5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório. ' | j ^ \
CLÁUSULA DÉCIMA •• DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS || ,, j' !
OFornecedor terá òseu Registro de Preços cancelado na Ata, por interméd*^c de processo adhiinistrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:
-comprovar aimpossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
-oseu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material. 1•

I
• I

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: !
- não aceitar reduzir opreço registrado, na hipótese deste setornar superior àqueles praticados no mercado,
-perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório,
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 1

Página 37 de 49



ESTADO DO MARANHAO | _
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33 !!

q r

-não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; | RuÊrlca
- não comparecer ou se recusar aretirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata le Registro o^reços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas|na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente: ^
- por decurso de prazo de vigência da Ata; ;,
- quando não restarem fornecedores registrados; <;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aosfornecedores remanescentes, caso haja nova ordemjde registro.

11

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA
í'. ' 'As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizada^ caso acas^, pela contratante.

Parágrafo Único: A' emissão das ordens de fornecimento, sua^ retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
igualmente autorizada pelo órgão requisitante. - i ' V'". - , 11' ' '' '

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DOS PREÇ0S;E2TENS DE FÓRNÉdlVIÊNTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária !tía pfèséntejAta de Registro de Preços,
constamdo Encarte^ quese cónstituiem^ahexo.a presente Ata de Registro de Çreços.'-- ,

^ ifvi ; r\,. . j; i
Parágrafo Único: Os preços, expressos;em Réal (R'$), serãó^fíxós e"irrêajustávéis pelo período de 12 (doze) meses,contado apartir da ^ssinaturã da presepte Ata de Registro de Preços:^"' j-f, -| , j| 1
CLÁUSULA DÉCIMATERCEiRA-DAS OBRIGAÇÕES-DO FORNECEDOR--:^ - íj; J, " ;

; • r» - - ^ •: ^ '
Aempresa fornecedora comprqrnetérseU cumprir as,obrigações constantes" nq e.di
decorrentes dasnormas, dos ánèxos^è dá natureza da atividade. •/; 7^ '• 'r' ''

vc )\ • . - • !'i •, •

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE / ( '

i. \ r''' ii .. -São obrigações do CONTRATANTE, aÍém^daVi^onstantes;nq edital edo eontrato: • •' - , j

Parágrafo Primeiro:'Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Notá(s)Tiscal(ãÍs)/Fatura/s) da contratada, após aefetiva entrega
dos materiais/serviços eemissão do Termo de Recebimento Definitivo; p • í i

Parágrafo Segundo'; Acompanhar e fis_caiizar a execução do Contrato poV intermédio dq/fiscal especialmentedesignado, de acordo com aLei 8.666/93 eposteriores alterações. | '
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ji

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n^ jSRP-XX/XXX e a proposta da empresa
classificada em is lugar. |'

edital eicontrato, sem prejuízo das

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com| observância das disposições constantes
das Leis nSs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. '

11

Parágrafo Segundo: Apublicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficiai, condição indispensável
para sua eficácia, será providenciada peio Contratante. ]'
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l!
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que nao [|)os
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃÒjJOÃO DOS PA
qualquer outro.

\0 l"Vc

OS, com excrdsao de

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em
presença das testemunhas que também o subscrevem.

2 (duas) vias de igual teor e forma, na

; .

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, XX de XXXXXXXXXXX de 2021

MUNICÍPiO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
^ ' C.N.P.j7 n5 06.089.668/0001-33

CONTRATANTE -

?•' •'XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ''
- • r-—-AV' 7-
e.N.l^jrne xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRÁTADÓ >CÍVY
CV A A , VAA-

L":y

í(^ TÃ » \V

•íin

íUa -Vi y-j..-'.' i.

. --"àY
. • ;̂7Y

- - - -A

l -W" . •
\ /A -J-

r' -A.

'4^

V

:• !
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ns XXXXXXXXXXXXX

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF XXXXXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e.de^blitro lado a" firma XXXXXXXXXXXXXXXXX,Inscrita no CNpJ (MF) sob o n^
XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do
qual são partes integrantes o Edital do Pregão ns SRP-XX/XXX e a proposta apresentada .pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas.disciplinares da Lerne i0.520/02 e^da Lei n2 8.666/93,
mediante as cláusulas que se seguem: ' \'.

• ' ' [ . í'!
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJCTO ' ;

1.Opresente Contrato tem como objeto o. Registro de Preços para eventuais aquisições degêneros alimentícios para
confecção de cesta básicas para distribuição ás famílias carentes do município de São João dos Patos/MA de acordo
com a demanda em anexo para atenderas necessidades'da Secretaria MuniciiDal de Assistência Social de São João dos
Patos/MA. ' v. , •• • ' I í

I ;

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO • . t •

1. Ovalor deste contrato, éde R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX). ^
: - 1 '

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-XX/XXX são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE
qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

f. '

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL '' 1
i' i

1. Alavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n9 SRP-XX/XXX, realizado com fundamento na
Lei n9 10.520, de 17 de julhode 2002, na Lei nS 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. Aexecução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n® 8.566/93 combinado com oinciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, ,|t'endo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluiro primeiro e incluiro último. i i

1'CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE I'

1. Caberá ao CONTRATANTE: '!

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências .'do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; . . . • . . . |.j . ,

1.2-impedir que tercéiros forneçam os produto/serviço objeto destefcontfato; í; • \
1.3 - prestar as informações e ps esclarecimentos" que venham a;jser. solicitados pelos empregados da

CONTRATADA; j _ •-||| 'W Í j
1.4 -devolver òs produto/serviço que não apresenVarefnxondições de serem usados;' i
1.5 - solicitar a troca dos prbdutò/serviçò-deyolvid^ comunicação a sér feita pelo Serviço de
ifado; í - , |l 'L li' '!
1.6 - solicitar, por inte~rmêdÍo„de, Autoriza^ de Fornecir^hto expedida pelo Serviço, de Almoxarifado, o

imentodosprpduto/seryiçopbjetopiesteContrato;*;- " Nw"'',- H '
1.7 - comunicar à CONTRÃtÃDÃ,;qualquer irr^^ nd fo"rnêcirr|'entofdos-produto/serviço e interromper
mente ofornecimento, se fbr.o.càsd> '/•V\ N- , ij s

Almoxarifado

1.6 -

fornecimento

1.7-

imedlatamente

CLAUSULA SÉTIMA|DOS ENCARGOS DACONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação^aos seus/empregados, por todas^as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como: T' " ^• í

a) salários; iFc/ 5
bjseguros de'acidehtesi^ '̂\'̂ 'i ?
c) taxas,'impostos e contribuições; , i'l
d)!ihdenizações;;
ejVale-refeiçãp; '-.,b kí ' ' •
f) vales-transportes; e. Tw'V'"" |-} i
g) outras que porventura venham asercriadas e exigidas pejo Governo. !;

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às norrhás disciplinares do CONTRATANTE,/porém sem qualquervínculo empregatíciocom oórgão; , - ' |j •. Ij
1.3 - mantèr;'aihda; os seus empregados identificados por crachá, qüando em trabalho, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas dlscipiinares do
CONTRATANTE; ji

I;

1.4- respeitar as normase procedimentos de controlee acesso às dependências do CONTRATANTE;
11

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 11
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licõfx

; I

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedc
quando esses tenham sidoocasionados porseus empregadosdurante o fornecimento do produt

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização jde Fornecimen^
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; '!

I

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento dacomunicação expedida pelo;Serviço de Aimoxarifado;

1.9 - comunicar aoServiço de Aimoxarifado do CONTRATANTE, porescrito, qualquer anormalidade decaráter
urgente e prestar os esclarecimenjtos que julgar necessário; e^

de üu CO^T^NTE,
o/serviço; f j
o, de acordo com a

X'

1.10 - a obrigação de rrianter-se, durante toda á execüção do contrato.
assumidas, todas as condições de habilitação ecjüalificação exigidas no Pregão tis SRP-XX/XX|. •;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SÒCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, aihdã: -= f •"

í i' * '
em:còmpatibilidade com as obrigações

*- i

1.1 - assurnir a respons^abilidade [DÒr/tòdos os encargos.,"^eyÍdençiárids-e,obrigações^sociais previstos na
legislação social etrabalhista^ em'vÍgõr,'''òbrigahdo-se a"saidá-lqs ria^épòca próprlarvez quej os seus empregados não
manterão nenhum yínculo enipregatícidcórn o CONTRATANTE; > v / '

f "•« u í' Í í ^
1.2 - assumir, támbém, a responsabilidade-porj^^tbdas às providêncip e obrigações èstabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, püando, em ocorrênciá dá^espécie', forem j/ítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em/cohexão cÒm-ele, àihdá que.acóntecidp|em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumiriodos osencargoside possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço,íoriginariamente:óuVinculada por.prevenção, conexão ou continência; e,j i

14 - assurriir, ainda, a fesponsábilida^de<pelos encargos fiscais e^ comerciais, resultantes da adjudicação destecontrato. y!^:^pT í 'í
2. Ainadimplência W"CONTRÂTADA,\«r^feferêhcia/aõrèncargós'è^^^^ transfere a
responsabilidade por.seu pagamento à.Administfação-do CONTRAJANTEi nem |3oderá onerar qobjeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia; e>$rêssamehte a'qualquer"víiículp de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o contratante. ^ ^ \ '

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS '
S • ^ ,

1. Deverá a CONTRÁTADA observãr, também, o seguinte:.

X '

^ 1

1.1 - expressamente proibida acontratação de servidor pertencente àò quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato; j•

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver previa
autorização da Administração do CONTRATANTE; e |'

1 ;
I i

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato. • 1

l!

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO j'
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1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de Informaç
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÁ- DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Aimoxarifado do CONTRATANTE, ou a outroservidor designado para essefim. | "

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

'' I

Riíbric,
Im, represajT^do o
5es pertinentes a essa

âê_

1.Adespesa com o fornecimento do produto/serviço de quetrata o objeto, es^ a cargo da dotação orçamentária:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxx . •

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx •,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ; . •

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e .pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em, conta corrente ou cheque nominal ào fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos dqcumentos-junto a(o) CONTRATANTE. •' !| '

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal pu fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federai," Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO eoFGTS, em originai ou em fotocópia.^autenticada. - / ĵ

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito-de recusar o pagamento se, no "ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo òu em desacordo com as especificações apresentadase
aceitas. 1= ,

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a muitas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. ;

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso geredireito a alteração dos preços, ou de compensação financeira poratrasode pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = !xNxVP

Onde;

EM = Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

I' ;

i:
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VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira - 0,0001644, assim apurado:
l = (TX)

365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

Ruhnc

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição _será_lncluída em_ fatura a ser apresentadaposteriormente. || h ;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO,. |j i. ;

11 I "
1. Este Contrato poderá ser alterado nos. casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja Interesse da
Administração do CONTRATANTE, com aapresentação das.iievidas justificativas.! | • l

, i IL-: ii ICLAUSULADECIMA:QUINTA-P0 AUMENTO,pU.SUPRESSAp-T..^<.£^:-. { • . |

1. No interesse da Administràçãp-do CONTRATANTE, o-valòr inicial atualizado deste'Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até olimite de 25% (vinte''e Giríco^por cen^),' conforme dispósto nó artigo 65, parágrafos is e 22, da Lei
n2 8.666/93. '

:
2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições-ücitádás os acréscimos ou supressões que sefizerem
necessários, até olimite ora previsto,'calculado sobre ó-valòr aser contrãtadpl j -

3. Nenhum acréscimo ou supressãòj poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordocelebrado entre'as partés.contratantes.

i
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS PENALIDADES -

V-•, V' ji
1. Pela inexecução! total ou parcial/deste: Contrato;'ToTj v"pélo,. desçümprjmento dos prazos e demais obrigações
assumidas, aAdministração do CONTRATANTE poderá, garVntida:a.préviá "défesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: "• ^

1.1 - advertência; ^
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre ovaÍor'total deste ContratoJ nò-caso. de inexecução total, recolhida

no prazo deis (quinze) dias corridos, contado da comuriicação oficial; jj! . ,•
1.3 - multaide 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por; ocorrência, àté-b máximo de 10% (dez

por cento) sobre ovalor total deste. Contrato, quando aCONTRATADA, injustificadamente'ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE,^ deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização dê Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente àsolicitação ou àAutorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial; ;

I

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2(dois) anos.j i

^ '• ,Í'L >
>.• r.Á
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2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (a
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execuçãodo objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;_
2.7 - não celebrar o còntrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

Ruoriqa.
nos) anos, gã^tido o
da punição ou até que

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.2
8.666/93. ' " ; ' [

4. Comprovado impedimento ou reconhecida "força maior, devldarne~nte justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a-um dos eventos arrolados" no item 2 desta-Cláusula, "a CONfRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas. ' . . .

5. As sanções de advertência e dé impedimento de licitar e contratar corp àAdministração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos aserem efetuados.

' ' - ' ' u
CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-DA RESCISÃO _ _ . - - •

1. Ainexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão; conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n^
8.666/93. . ' ''

2.Arescisão do Contrato poderáser:'

2.1 - determinada por ato unilateral-e escrito da Administração db CONTRATANTE,i nos casos enumerados nos
incisos Ia XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATÁDA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; •

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida atermo nojprocesso da licitação, desde que haja
conveniência para aAdministração do CONTRATANTE; i |2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria. j^
3. Arescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização .escrita e fundamentada da autoridade
competente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-XX/XXX, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA.

SÃO JOÃO DOS PATOS -.MA, XX de XXXXX def2Ò21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA
CNPJ(MF') 06.089.668/0001-33

CONTRATANTE^ : ' | 1

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRÀTADÒ(A) -' ' '" l

! [
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ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

de

Referente ao Processo nS XXXXXXXXXXXXXXX

!^0 0

Rubfiba

i! I

Encaminhamos jem anexo a
R$

nota\j -fiscãr^/'-'\ no -Ü valor total de

EMPRESA:

para que seja pTovidénciado" pagamento conforme-inforrriações abaixo:

: ; -.W - - , \ • h . • í

IDENTiFICAÇÃO DA LICITAÇÃO/GRUPO:.
OBJETO: ^ .

N9 DANOTADEEI^PENHO: 'Kí'

/!• . . I

•y."--1N9 DO CONTRATOi(SE HOUVER):--. . V."
; '.'-.yM st.!

Apresentamos em anexo as CND dé INSSi F.iSTS/Débitois Jrabajhistás, í|eceita Federal, Estadual e
Municipal, no prazo de validade. •• i:V( r j fT"

•' ^ ""-V-T .

Atenciosamente,
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

Riroriàa

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não Incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei ns 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente
inscrita no Regime Especial~Unificado"de~Arrecadação" '̂:de""Tributos"er'"Cont^lbulções devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —Simples NácIonal,|i| de quei|trata|o art. 12 da Lei
Complementar n2 123,-de 14 de dezembro de 2006. , •

Para esse efeito, a declarante informa.que: I r preenche os seguintes requisitos:
a) conserva ern .boa ordérh, pelo, prazo de^cinGóianps,~Gp_ntado da .dst^ da emissão, òs documentos
que comprovam à origem de suas recé[tas e a -efétjva"çãoi^"de, suas despesas; bem assim a realização de
quaisquer outros atós ou operações que venhárrili modíficar^^sua situação patrimonial; |
b) cumpre as òbrlgações^jaçessórias ãque está sujéita, em'cònformKJ^ade com ajlegislação pertinente; 11 -
osignatário é representante:legahdáá'̂ ernpresa, assurn.indo d" corhf:)rò^ àSecretaria da
Receita Federal dp Brasil è a pessoa/jurídlcà^.pagadòraj^^^ eventual desénquadramento da
presente situação' e está Giente\deíque/a- falsidade^na^pjestação^^ sem prejuízo do
disposto no art. 32^da Lei ns 9.43Q;/de 1996, osujeitaráijuntam"'epte ,çp^ demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstàs^ha legislação-criminai, e-tributária;i!relátlvas à|jfalsldade ideológica (art.
299 do Código Pertal) e ap. crime çontra.a ordem tributárla'4art.pl?:da Lei n® 8.137; de 27 de dezembro de
1990). í Í'V'

} í

'.I

.

Assinatura dp Responsável

LoVai eldatàr.;:..":
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33 | ,

ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N9 XX/XXX

OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios para confecção de cesta
básicas para distribuição ás famílias carentes do município de São João dos Patos/MA de acordo com a
demanda em anexo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São João
dos Patos/MA.

i —'

i

í
Processo ns XXXXXXXXXXXXXXXX .

Razão Social: / . - 1

1 '

CNPJ n9 •
. r f i' '

- Ii ;

Endereço: ' ' ^ ' V 'v T'-. u • . i- ;
E-mail: 1 _ '• J í
Cidade: 1 •
Estado: i -H!' -r - "'-y-;.-' • ' \l '!l * 1

1 i !

Telefone: "Fax: ' i\ 'i

Pessoa para contato: í),

Recebemos nesta jdata, cópia do instrumentoxpnvocatóriq cla licita^ão acima identificada.

Local: i ,

Senhor Licitante,

dè^
• i í-A '

• -L '.V. r .f I'-

ç—

'de 2021.

* r

I f

Assinatura /'^ -i Vj
'K.
I •'

./ '

Visando comunicação futura èntre,èsta prefeitura e essa-empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega ^do edital e remeter .aò Departarnento'de-Licitações e Contratos, da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos/MA por meio do e-mail: cpIsipmafSemàiDcom ou pessoalmente. Anão remessa; do recibo exime o
Pregoeiro e o Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura Munidpal de ^o João dos Patos/MA da

adicionais.

» .....

Cidade-MA, de de 2021.

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatóriV» bem como de quaisquer informações
U
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