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Processo Administrativo n° 300603/2022 

PREGAO ELETRONICO N.° 032/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

TIPO: MENOR PREGO/ ITEM 

DATA: 04/08/2022 ABERTURA: 15:00 HORAS 

PREGAO ELETRONICO N°? 032/2022 
LICITACAO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA BENEFICIARIOS DA LC 123/06 
(Artigo 48, inciso | da Lei Complementar n° 123/2006, com redagdo dada pela Lei 

Complementar n° 147/2014). 

PREAMBULO: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS, Estado do Maranhao, torna publico 
para conhecimento dos interessados que no dia 04 de agosto de 2022, a partir das 15:00:00 
horas, na Comissao Permanente de Licitagao, que esta localizada no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Sao Joao dos Patos a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao 
Joao dos Patos/MA, realizara licitagao, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, para 

REGISTRO DE PREGOS, com criterio de julgamento MENOR PREGO POR ITEM, nos termos 
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 
Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/13, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
as exigencias estabelecidas neste Edital. 

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 

A partir das 17:30:00 (dezessete horas e trinta minutos) do dia 21 de julho de 2022 até as 
14:55:00 (quatorze horas, cinquenta e cinco minutos) do dia 04 de agosto de 2022. 

a) DATA DA REALIZAGAO DA SESSAO: 

As 15:00:00 (quinze) horas do dia 04 de agosto de 2022, horario de Brasflia-DF. 

Local: www.bbmnetlicitacoes.com.br 

DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPACAO: 

A presente licitagao possui ITENS destinados a empresas que estejam na condi¢ao de ME, MEI 
e EPP, conforme determina o inciso | do art. 48 da LC 123/06. 

Ndo comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitagao podera ser disputada por demais licitantes. 

DA REALIZACAO DA SESSAO ON-LINE: 

O Preg&o Eletrénico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante 

condigdes de seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases através do 

Sistema de Pregao Eletrénico (licitagdes) da Bolsa Brasileira de Mercadorias, acessivel através 

do site www.bbmnetlicitacoes.com.br 
www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av, Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 

   



  

re a     

  

FOLHA F* ck.   

PREFEIT t 

  
  

  

    

iS? sA0JOAO ESTADO DO MARANHAO FN PROC. MIE 
SN SCPREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS -MA iG 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 oe 

1 - DO OBJETO ey 

1.1 O objeto da presente licitagao e a escolha da proposta mais vantajosa para o futuro e eventual 
fornecimento de materiais hidraulicos, elétricos, tintas e outros para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras, sob demanda, incluindo o servicgo de entrega dos produtos na 
sede do Municipio, sem 6énus a Contratante, de conformidade com as quantidades e espécies 
contidas no Anexo | — TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital. 

1.2 A quantidade indicada no Termo de Referéncia (ANEXO |) é apenas estimativa de consumo 
e sera solicitada de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, podendo ser 
utilizada no todo ou em parte dentro do exercicio financeiro e a validade da futura Ata de Registro 
de Pregos — ARP. 

1.3 O criterio de julgamento adotado sera o menor prego por item, observadas as exigencias 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto. 

1.4. A licitagao sera dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, 
facultando-se ao licitante a participagao em quantos itens for de seu interesse, obedecendo os 
termos da Lei Complementar n° 123/2006, com redacgao dada pela Lei Complementar n° 
147/2014. 

1.5. O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO DO ITEM, observadas as 
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto. 

1.6. N&o serao aceitas propostas que apresentarem cotagdo em quantidades inferiores aquelas 
indicadas no Termo de Referéncia. 

2 - DO REGISTRO DE PREGOS 

2.1 As regras referentes aos 6ga0s gerenciador e participantes, bem como a eventuais ades6es 
sao as que constam no TERMO DE REFERENCIA e minuta de Ata de Registro de Pregos, 
constante neste Edital. 

2.1. As regras referentes aos orgaos gerenciador e participante, bem como a eventuais ades6es 
s4o as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos. 

2.1.2. ORGAO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, 
atraves da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO, nao podendo esta fungado ser 
exercida por qualquer outra unidade administrativa externa a jurisdigao do licitador. 

2.1.3. ORGAQ(S) PARTICIPANTE(S): Secretaria Municipal de Obras. 

3 - DO CREDENCIAMENTO = a 

3.1. O Credenciamento é 0 nivel basico do Registro Cadastral no BBMNET que permite a 

participagao dos interessados na modalidade LICITATORIA PREGAO, em sua FORMA 

ELETRONICA. 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Gettlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 
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3.2 Os procedimentos para credenciamento e obtencdo da chave e senha de acesso poderao 
ser iniciados  diretamente no site de_ licitagdes no  endereco _ eletronico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. acesso "credenciamento - licitantes (fornecedores)". 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagao das transagées 
inerentes a este Pregao. 

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagées efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do 6gao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais sobre o 

credenciamento no sistema eletronico e poderdo ser dirimidas atraves da central de atendimento 

aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponiveis no enderego eletronico 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. e mante-los atualizados junto aos égaos responsaveis pela 
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo 
identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados. 

  

3.6 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no 
MOMENTO DA HABILITACAO 

3.7 Qualquer duvida dos interessados em relagao ao acesso no sistema BBMNET Licitagées 
podera ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 18:00 horas (horario de Brasilia) atraves dos canais 
informados no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
  

3.8. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverao nomear através do 
instrumento de mandato, com firma reconhecida (se particular), operador devidamente 
credenciado junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias ou a qualquer corretora de mercadorias 
associada, atribuindo-lhe poderes para formular/assistir lances de precgos e praticar todos os 
demais atos e operacées inerentes ao processo licitatério no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

  

3.9 A participagao do licitante se dara diretamente pela Bolsa Brasileira de Mercadorias ou por 
meio de corretora contratada para representa-lo, que devera manifestar em campo proprio do 
sistema pleno conhecimento, aceitagao e atendimento as exigéncias de habilitagao previstas 
neste edital. 

3.10. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico 
implica a responsabilizagdo legal pelos atos praticados e a presun¢ao de capacidade técnica 
para realizagao das transag6es inerentes a este pregao. 

3.11. O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e 
de lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia 

definigao de senha privativa, conforme normas do portal. 

3.12. A chave de identificagao e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer 

pregdo eletrénico, salvo quando canceladas por solicitagao do credenciado ou por iniciativa da 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos Patos/MA 
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Bolsa Brasileira de Mercadorias. 

3.13. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nado cabendo a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso 
indevido, ainda que por terceiros. 

3.14. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizacdo das 
transagoes inerentes a este Pregao. 

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagées efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.16. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no 
sitio: BBMNET e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacgao, devendo 
proceder, imediatamente, a corregao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorregao 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.16.2. Cabera ainda ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletrénico durante o 
processo licitatério, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. 

4 -DA PARTICIPAGAO NA SESSAO 

4.1. A participagao no certame dar-se-a por meio da digitagao da senha pessoal e intransferivel 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, por meio 
do sistema eletrénico no sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br, opgao "login"> opgao “licitagao 
publica">“sala de negociagao”. 

4.2. As propostas de preco deverdo ser encaminhadas eletronicamente até a data e horario 
definido no preambulo do edital. 

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrénico pressupde o pleno conhecimento 
e atendimento as exigéncias de habilitagao previstas neste edital. O licitante sera responsavel 
por todas as transagées que forem efetuadas em seu nome no sistema eletr6nico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

4.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao 
publica do pregdo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negocios diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. 

4.5. Casos haja desconexdo com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o 

sistema eletrénico poderaé permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances, 

retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagao no certame, sem prejuizo dos atos 

realizados. 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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4.6. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesso do pregdo 
sera suspensa e tera reinicio somente apds reagendamento/comunicagdéo expressa aos 
participantes via “chat” do sistema eletrénico, onde sera designado dia e hora para a continuidade 
da sessao. 

4.7. Havendo a necessidade de suspensdo da sessdo do pregdo o pregoeiro designara novo dia 
e horario para a continuidade do certame. 

4.8. O andamento do procedimento de licitagao, entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicagao do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, que veiculara avisos, convocacgées, desclassificagdes de 
licitantes, justificativas e outras decisdes referentes ao procedimento. 
  

5.9. Qualquer duvida dos interessados em relagao ao acesso no sistema BBMNET Licitagdes 
podera ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias, 
de segunda a sexta feira, das 08 as 18 horas (Horario de Brasilia) através dos canais informados 
no site www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

5 -DAPARTICIPAGAONOPREGAO = 

5.1 Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o 
objeto desta licitagao e que satisfagam todas as exigéncias, especificag6es e normas contidas 
neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para participar de procedimentos 

eletrénicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET. 

5.2 .O(s) licitante(s) devera(ao) promover(em) a sua inscrigao e credenciamento para participar 
do Preg&o, diretamente no site da Bolsa’ Brasileira de Mercadorias’ - 
www.bbmnetlicitacoes.com.br, até o horario fixado no edital para inscrig¢ao e cadastramento. 
  

5.3 A participagao nesta licitagao é destinada EXCLUSIVAMENTE as Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) legalmente 
autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagao, que atendam a todas as 
exigéncias contidas neste Edital e que apresentem a documentagao solicitada neste Edital. 

5.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para o microempreendedor individua - MEI mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 
2007, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/20214. 

5.5 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participagao no presente certame, aqueles que 
preenchem os requisitos do art. 3.°, da Lei Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/20214. 

5.6. Os proponentes arcarao com todo o custo decorrente da elaboracao e apresentagao de suas 

propostas. 

5.7 Nao poderdo participar desta licitagao os interessados: 

a) Proibidos de participar de licitagées e celebrar contratos administrativos, na forma da 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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legislagao vigente; 

b) que nao atendam as condigées deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedagées previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolugao ou liquidacado; 

f) entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio; 

g) Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao 
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario). 

5.8. Como condigao para participagao no Pregdo, a licitante assinalara "sim" ou "nao" em campo 
proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragées: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49; 

b) nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalagao do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame; 

c) nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalagao do campo "nao" apenas produzira 0 efeito de o licitante nao 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, 
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

d) que esta ciente e concorda com as condigées contidas no Edital e seus anexos; 

e) que cumpre os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta 
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalicias; 

f) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores; 

g) que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituig¢ao; 

h) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugao Normativa 

SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009. 

i) que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forgado, observando o disposto nos incisos II! e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° 

da Constituigao Federal; 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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j) que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva 
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia 
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme 
disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991. 

5.9 A declara¢gao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condic¢do sujeitara o licitante as 
sangdes previstas em lei e neste Edital. 

6 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO. 

6.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado e 
O prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entao, 
encerrarse-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao, nos termos do art.26 do 
Decreto n° 10.024/2019. 

6.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, 
ocorrera por meio da digitagao da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado 
e subsequente encaminhamento da proposta de precos, por meio do sistema eletronico no sitio 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 
  

6.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverap encaminhar a documentagao de 
habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006. 

6.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao 

publica do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. 

6.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema; 

6.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas 
apresentadas, 0 que somente ocorrera Apds a realizagado dos procedimentos de negociagao e 
julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado 
somente serao disponibilizados para avaliagao do Pregoeiro e para acesso publico apés o 
encerramento do envio de lances. 

6.8. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor com no 

maximo 2 (duas) casas decimais apds a virgula ou percentual de desconto, ja considerados e 

inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugao do objeto, 

na forma definida neste Edital. 

6.9. Os documentos complementares a proposta e a habilitagao, quando necessarios a 

confirmacgdo daqueles exigidos no edital e j4 apresentados, serao encaminhados pelo licitante 

melhor classificado apés 0 encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o 

§ 2° do art. 38 do Decreto 10.024/2019. 
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6.10. O Pregoeiro devera suspender a sess&o publica do Pregao quando constatar que a 
avaliagao da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n. ° 10.024/2019, ira 
perdurar por mais de um dia. 

6.11. As propostas ficarao disponiveis no sistema eletrénico. 

6.12. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessdo 
publica estabelecida neste Edital. 

6.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para contratacdo, ficam as 
licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

6.14. A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido 
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitagdo, por parte dos 
interessados, das condicdes nele estabelecidas. 

6.16. Ao encaminhar a proposta de precos na forma prevista pelo sistema eletrénico, a licitante 
devera preencher as informagées de Marca e inserir FICHA TECNICA, quando do cadastramento 
do edital na plataforma, sendo vedada a identificagdo do licitante por qualquer meio. 

6.17 Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o 
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances, 
retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagao no certame, sem prejuizo dos atos 
realizados. 

6.18 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do Pregao 
sera suspensa e tera reinicio somente Apds reagendamento/comunicagao expressa aos 
participates via "chat" do sistema eletronico, onde sera designado dia e hora para a continuidade 

da sessao. 

6.19 O andamento do procedimento de licitagao entre a data de abertura das propostas e a 
adjudicagaéo do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br", que veiculara avisos, convocagées, desclassificag6es de 
licitantes, justificativas e outras decisoes referentes ao procedimento. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos 
seguintes campos: 

7.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional; 

7.2. Marca de cada item ofertado; 

7.3. Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagées similares a especificagao do Termo 

de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

numero do registro ou inscrigaéo do bem no orgéo competente, quando for o caso; 
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7.4. Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.5. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item. 

TB. , Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos produtos. 

7.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes 
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia e o presente Edital, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade 
e qualidade adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo quando requerido, sua 
substituicgao. 

7.8. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva 
responsabilidade do licitante, nado lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob a 
alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto. 

7.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentacao. 

7.10. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao 
o horario de Brasilia — DF. 

7.11. O licitante sera responsavel por todas as transagdées que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletr6nico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.12. Incumbira ao licitante acompanhar as operagées no sistema eletrénico durante a sessao 
publica do Prego, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. 

7.13. Em qualquer fase da licitagao o pregoeiro podera solicitar parecer técnico, dos assessores 
dos setores envolvidos na licitagao, para orientar na sua decisao, atendendo integralmente todas 
as exigéncias e especificagdes do Termo de Referéncia e do Edital. 

7.14. E VEDADA IDENTIFICAGAO DA LICITANTE na FICHA TECNICA: nome ou a razao social 
do proponente, enderego, telefone, fax e enderego eletrénico, bem como: nome, carteira de 
identidade e cargo na empresa, e quando quando a marca do produto for o nome do licitante, a 
mesma devera citar apenas “proprio”. 

7.15. A desclassificacao da proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema com o 
acompanhamento pelos participantes em tempo real. 

7.16. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informagées nao exigidas no 

Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitagao, o orgao licitante 

nado efetuara sua andalise. 

7.17. Nao sera admitida proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios 

ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescido 

dos respectivos encargos, conforme o §3° do artigo 44 da Lei n° 8.666/93. 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getuilio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA    



  

  

  

  

  

SAO JOAO ESTADO DO MARANHAO 
      

  

eeeiee PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS (MA Rubra Oy 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 ne 

7.18. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia 
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas; 

7.19. A proposta readequada devera conter o VALOR NEGOCIADO com 0 Pregoeiro, sob sua 
inteira responsabilidade. 

7.20. O Municipio é considerado consumidor final, sendo que o licitante devera obedecer ao 
fixado no art. 155, VII, b, da Constituigao Federal de 1988. 

7.21. Os licitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitagdes, antes do encaminhamento 
da proposta eletrénica de pregos, a sua condigao de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa. 

7.22. O licitante que nado informar sua condigado antes do envio das propostas perdera o direito 
ao tratamento diferenciado. 

7.23. Ao encaminhar a proposta de precgos na forma prevista pelo sistema eletronico, a licitante 
devera obrigatoriamente preencher as informagées no campo "FICHA TECNICA" ou anexa-las 
por meio de arquivo eletronico no campo apropriado do sistema da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, sendo vedada a identificagao do licitante por qualquer meio. Acompanhado da 
"FICHA TECNICA", conforme especificado no Anexo X do Edital, sob pena de desclassificagao. 

7.24 O objeto devera estar totalmente dentro das especificagées contidas no "Anexo X- 
Descrigao do Produto/Ficha Tecnica” deste edital 

7.25 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalizagao do Tribunal de Contas da Uniao e, Apds o devido 
processo legal, gerar as seguintes consequencias: assinatura de prazo para a adocao das 
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |X, da 
Constituigao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorrencia de superfaturamento por 
sobreprego na execugao do contrato. 

7.26 PROPOSTA COMERCIAL: Apés o preenchimento da proposta no Sistema, insergao da 
FICHA TECNICA sem identificagcdo, conforme disposto no edital, a licitante devera confeccionar 
a mesma proposta na forma COMERCIAL, devidamente timbrada, datada, assinada, com as 

caracteristica do objeto, itens, quantidade, valores unitarios e totais e demais especificagdes e 
anexa-la ao Sistema junto com os DOCUMENTOS DE HABILITAGAO, para fins de compor o 
proecsso, a falta da mesma nao desclassifica a proposta cadastrada via Sistema conforme 
preconiza o edital e notada a falta da mesma, sera solicitado pelo Pregoeiro junto ao licitante, 
devendo ser enviado no e-mail da CPL quando solicitado. 

NOTA: A solicitacao de anexar a proposta comercial junto aos documentos de habilitagao se da 

pelo fato de que na fase de habilitagao ja serao conhecido os vencedores, sendo mantido a sigilo 

e identificagao dos licitantes e esta solicitagao € de cunho organizacional para que a proposta 
inicial de cada empresa participante do processo faga parte dos autos. 

8 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE 

LANCES. And aoe 
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8.1.A abertura da presente licitagao dar-se-a em sesso publica na internet, por meio de sistema 
eletr6énico, na data, horario e local, indicados neste Edital. 

8.2. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e 
na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br . 

  

8.3. Os fornecedores deverao permanecer logrados e aguardando 0 inicio dos trabalhos por até 
meia hora (30 trinta minutos) além do hordario estipulado para inicio da sessao. Apdés esse prazo 
nao havendo o inicio da sessao ou desconexéo do Pregoeiro, a mesma devera ser remarcada 
no chat da sala. 

8.4. Apés a abertura da sessdo publica virtual ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

8.5. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico. 

8.6. E obrigacgao do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas apdés a suspensao 
da sessao. A suspensao da sessao, data e hora de retorno serao comunicadas a todos através 
do Chat e quando possivel também sera realizada a suspensdo da sesso via sistema. 

8.7. Cabe a licitante acompanhar as operagcdes no sistema eletrénico durante a sessao publica 
do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da 
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao. 

8.8. DA CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES: 

8.8.1. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificando motivadamente 
aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificagées técnicas exigidas no Termo 
de Referéncia. 

8.8.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

8.8.3. O Pregoeiro devera suspender a sessao publica do Pregaéo quando constatar que a 
avaliagao da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.° 10.024/2019, ira 
perdurar por mais de um dia. 

8.8.4. Apés a suspensdo da sessdo publica, o Pregoeiro enviara, via chat, mensagens as 
licitantes informando a data e os hordarios previstos para o inicio da oferta de lances. 

8.8.5. Classificadas as propostas, o PREGOEIRO dara inicio a fase competitiva, quando entao 

os licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletr6nico, sendo 

imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada lance. 

8.8.5.1. ABERTO: O tempo da etapa de lances sera de 10 (dez) minutos e sera encerrada por 

prorrogagao automatica. O sistema informara “Dou-Ihe uma” quando faltar O2m00s (dois minutos 

para o termino da etapa de lances (sessdo publica), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um 

minuto) e “Dou-lhe trés — Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento. 
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Na hipdtese de haver um lance de prego menor que o menor lance de prego registrado no 
sistema, nos Ultimos 02m00s do periodo de durag&o da sesso publica, o sistema prorrogara 
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do 
ultimo lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim, 
sucessivamente. 

8.8.5.2. O pregoeiro tem a acgdo de iniciar a fase de lances, depois todo processo é automatico, 
conforme explanado acima. 

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes so avisados via chat na sala de 
negociagao, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situagdo) e, no caso de 
uma Prorrogagao Automatica, o icone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido; 

OU 
8.8.5.4 ABERTO/FECHADO: A etapa de envio de lances da sesso publica tera duracado de 
quinze minutos. 

8.8.5.5 Encerrado 0 prazo de 15 minutos, o sistema encaminhara 0 aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido 0 periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢ao 
de lances sera automaticamente encerrada. 

8.8.5.6 Apds essa fase o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 
baixo e os autores das ofertas com valores ate dez por cento superior aquela possam ofertar um 
lance final e fechado em até 05 (cinco minutos), que sera sigiloso ate o encerramento deste 
prazo. 

8.8.5.7 Nao havendo, no minimo, trés ofertas nas condigées acima, os autores dos melhores 
lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, poderao oferecer um 
lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento do prazo. 
Esgotados esses prazos, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade. 

8.8.5.8 O Pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o 
reinicio da etapa de lances. 

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e 0 sistema detectar um empate, conforme 
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicagao automatica do 
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital. 

8.8.5.10. - O Sistema eletrénico informara as propostas de menor prego de cada participante 
imediatamente apds o encerramento da etapa de lances. 

8.8.6. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.8.7. A desclassificacado da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado 

em tempo real por todos os participantes. 

8.8.8. A nao desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrario, levado a efeito na fase de aceitagao. 

8.9. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificada pelo pregoeiro, sendo que 
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somente estas participarao do envio de lances. 

8.10. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

8.11.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do Item. 

8.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para 
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital. 

8.13. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

8.14. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira 
tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor 
oferta devera ser R$ 0,01 (um centavo), devendo observar o preenchimento da licitagao no 
Sistema BBMNET que podera ter variagao do valor citado, conforme o objeto licitado. 

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nado podera ser inferior a cinco 
(05) segundos e 0 intervalo entre lances nao podera ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena 
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.. 

8.16. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico 0 modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdées. 

8.17. A etapa de lances da sessdo publica tera duragado de dez minutos e, apds isso, sera 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois 
minutos do periodo de duragao da sessao publica. 

8.18. A prorrogacado automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois 
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de 
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios. 

8.19. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica 
encerrar-se-a automaticamente. 

8.20. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera 
0 pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao 
publica de lances, em prol da consecugao do melhor prego. 

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao 

ser desconsiderados pelo pregoeiro; 

8.21.1. Na hipdtese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do 

sistema. 
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8.22. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.23. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante. 

8.24. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o 
sistema eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances. 

8.25. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao 
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no BBMNET, 
www.bbmnetlicitacoes.com.br , quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E 
sera reiniciada somente apos decorridas no minimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicagao 
do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.. 

  

8.26. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 

8.27. Caso 0 licitante nado apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta. 

8.28. Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, 
junto aos orgaos cabiveis, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna 
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a 
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015. 

8.29. Nessas condig6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 
serao consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagao automatica para tanto. 

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao 
se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 

8.32. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor 
oferta. 

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagao ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas 
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que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento. 

8.34. A ordem de apresentagao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagao, 
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou 
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele 
previsto no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, 
sucessivamente, aos bens e servicos: 

8.35.1. Produzidos no pais; 
8.35.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
8.35.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 
no Pais; 

8.35.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as 
regras de acessibilidade previstas na legislagao. 

8.36. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre 
as propostas empatadas. 

8.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, 
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condicgées diferentes das previstas 
neste Edital. 

8.38. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

8.38.1. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagao realizada, 
acompanhada, se for 0 caso, dos documentos complementares, quando necessarios a 
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados. 

8.39. Apdés a negociacgado do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da 
proposta. 

8.40 O Pregoeiro podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio 
da etapa de lances. 

8.41 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicagado automatica do 
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital. 

8.42 - O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante 
imediatamente Apds o encerramento da etapa de lances. 

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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9.1 Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao maximo 
estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo 
unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019. 

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao prego 
maximo fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido 
ou que apresentar prego manifestamente inexequivel. 

9.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, 
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao tenha 
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de 
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da 
remuneragao. 

9.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a 
suspeita; 

9.5 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de 
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser 
reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quarto) horas de 
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata; 

9.6 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao fundamentada 
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.7 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as caracteristicas do Produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante, na 
ficha tecnica da proposta de precos Anexo X do edital, encaminhados por meio eletronico 
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena 
de nao aceitagao da proposta. 

9.8 E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao 

9.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao. 

9.10 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "“chat' a nova data 
e horario para a sua continuidade. 

9.11 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor prego, 
vedada a negocia¢ao em condigées diversas das previstas neste Edital. 

9.12 Também nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, 
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor. 

9.13 A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
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licitantes. 

9.14 Nos itens nao exclusivos para a participagao de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, 
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

9.15 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Pregoeiro verificara a habilitagao do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

9.16 A NAO entrega de todos os documentos exigidos para habilitagdo, inclusive proposta 
detalhada em planilha de custo e formagao de pregos, no prazo determinado e com suas datas 
de validade em vigor, acarretara na inabilitagao do licitante sem aviso previo. 

10-DAHABILITAGAO ate 

10.1. Os documentos relativos a habilitagao dos licitantes, deverao ser encaminhados até a 
abertura da sessao publica, conforme previsto neste edital, por meio eletrénico (upload), nos 
formatos (extensdes) "pdf", “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, observado o limite para cada arquivo, 
conforme regras de aceitagdo estabelecidas pela plataforma www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

  

10.1.1. Os documentos eletr6énicos produzidos com a utilizagao de processo de certificagao 
disponibilizada pela |CP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n° 2200-2, de 24 de agosto de 
2001, serao recebidos e presumir-se-ao0 verdadeiros em relagao aos signatarios, dispensando- 
se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel. 

10.1.2. A empresa participante e seu representante legal sao responsaveis pela autenticidade e 
veracidade dos documentos enviados eletronicamente. 

10.1.3 Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada 
nos itens a seguir, para fins de habilitagao: 

10.2. - RELATIVA A HABILITAGAO JURIDICA 

a) Cédula de Identidade do (s) representante (s) legal da empresa; (Art. 28, Inciso |, Lei 
Federal n°. 8.666/93); 

b) No caso de empresario individual: Inscriga4o no Registro Publico de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

c) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigao de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da 
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

d) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus 

administradores; 

e) Inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro 
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onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia; 

f) No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacgdo dos seus 
administradores; 

g) No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 
5.764, de 1971; 

h) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgaéo 
competente. (Art. 28, Inciso V, Lei Federal n°. 8.666/93); 

i) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da 
consolidagao respectiva; 

10.3 _- REGUALIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrig¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto 
contratual; (Art. 29, Inciso |, Lei Federal n°. 8.666/93); 

b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto 
contratual; (Art. 29, Inciso |, Lei Federal n°. 8.666/93); 

c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida 
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. (Art. 29, Inciso III, Lei Federal n°. 8.666/93); 

d) Prova de regularidade relativa ao o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); 
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei. 
(Redagado dada pela Lei n° 8.883, de 1994); (Art. 29, Inciso IV, Lei Federal n°. 8.666/93); 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante; 

e Certidao Negativa de Debitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN; 

e Certidao Negativa de Inscrigao na Divida Ativa; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 

e Certidao Negativa de Debitos; 
e Certidao Negativa da Divida Ativa; 
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g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a 
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII- 
A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 1° de maio de 
1943; (Art. 29, Inciso V, Lei Federal n°. 8.666/93); 

i) Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera 
comprovar tal condigaéo mediante a apresentagdo de declaragdo emitida pela correspondente 
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.4 -QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

10.4.1 Certidao Negativa de Falencia e Recupera¢ao Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede 
da licitante, com validade maxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certidao mencionada seja 
emitida na forma POSITIVA, devera o licitante comprovar por meio de certidao emitida pela 
instancia judicial competente, que o plano de recuperacao foi acolhido na esfera judicial na forma 
do art. 58 da_Lei Federal n° _11.101/2005. e que esta cumprido regulamente o plano de 
recuperagao, estando apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993: 
  

10.4.2 Balango patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ano 2021, 
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da 

empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, acompanhados de 
Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976; 

a) A comprovacao de boa situagao financeira da empresa licitante sera demonstrada através 
de indice financeiro utilizando-se a formula abaixo, cujo resultado devera estar de acordo com 
os valores ali estabelecidos: 

Ativo Circulante 
ILC = 

Passivo Circulante 2 1,00 
  

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo 
ILG = - : — 2 1,00 

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 
  

10.4.2.1 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste 
subitem mediante a apresentagao do Balango de Abertura; 

10.4.2.2 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e 
demonstracées contabeis assim apresentados: 

a) Publicados em Diario Oficial ou; 

b) Publicados em jornal de grande circulagao ou; 

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou; 

d) Por cépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio 

da licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, 
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de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 
Encerramento. 

e) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar juntamente com o 
Balango Patrimonial, cépia do recibo de entrega da escrituragao contabil digital - SPED 
CONTABIL, nos termos da IN RFB n° 1.420/2013, 1.422/2013 e alteragées; 

f) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido devera apresentar juntamente com 
o Balango Patrimonial, cépia do recibo de entrega da escrituragao contabil digital - SPED 
CONTABIL, caso se enquadre nas hipéteses previstas nos termos do inciso II, do art. 3° da IN 
RFB n° 1.420/2013 e alteragdes. 

10.5 - QUALIFICACAO TECNICA 

10.5.1 Apresentar Comprovagao de aptidao para fornecimento do material pertinente e 
compativel, em caracteristica, com o objeto da licitagao, através de atestado expedido por 
pessoa juridica de direito publico ou privado; 

10.5.2 Apresentar Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da 
Constituigao Federal de 1988 (ANEXO Ill), declaracao da licitante de que nao possuem em seu 
quadro de pessoal empregado(s) menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, 
a partir de quatorze anos; (Redacgao dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998), nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituigaéo Federal de 1988 (Lei n° 9.854 de 27 de outubro 
de 1999); (Art. 27, Inciso V, Lei Federal n°. 8.666/93); 

10.5.3 A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que 
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital. 

10.5.4 A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de 
habilitagao. 

10.5.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma restrig¢ao no que 
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias uteis, Apés a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao. O prazo podera ser 
prorrogado por igual periodo, a criterio da administragao publica, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentagao de justificativa. 

10.5.6 A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a 
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocacéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagaéo. Se, na ordem de 
classificagao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo 
prazo para regularizagao. 

10.5.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspendera a sesso, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma. 
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10.5.8 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

10.5.9 Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitagao, havera nova verificagado, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitagao da proposta subsequente. 

10.5.10 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagao cumulativamente, isto e, somando as 
exigencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitagao, alem da aplicagao das sangdes cabiveis. 

10.5.11 Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a inabilitagao 
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitagao do licitante nos remanescentes. 

10.5.12 Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera 
declarado vencedor. 

10.5.13 Nao serao aceitos documentos de habilitagao com indicagao de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

10.5.15 Serdo aceitos registros de CNP4J de licitante matriz e filial com diferengas de numeros 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do 
recolhimento dessas contribuigées. 

10.5.16 E dever do licitante atualizar previamente as comprovagées constantes do BBMNET, 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto 
com a apresentacgao da proposta, a respectiva documentagao atualizada. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar da solicitagao do Pregoeiro no sistema eletronico e devera: 

a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicagdo do banco, numero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 
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c) A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no 

decorrer da execucgdo do contrato e aplicagao de eventual sancao a Contratada, se for o 

caso. 

d) Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedencia, vinculam a Contratada. 

e) Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93). 

f) Ocorrendo divergencia entre os pregos unitarios e o preco global, prevalecerao os 

primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerao estes ultimos. 

g) A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de prego ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificacgao. 

h) A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo 

considerada aquela que nao corresponda as especificagdes ali contidas ou que 

estabelega vinculo a proposta de outro licitante. 

i) As propostas que contenham a descrigaéo do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarao disponiveis na internet, Apos a homologagao. 

12 -DOS RECURSOS 

12.1 Proferida a decisao que declarar o vencedor, o Pregoeiro informara aos licitantes, por meio 
de mensagem langada no sistema, que poderdao interpor recurso, imediata e motivadamente, por 
meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo proprio disponibilizado no sistema 
www.bbmnetlicitacoes.com.br. 

12.2 Os memoriais de recurso e as contrarrazoes serao oferecidos exclusivamente por meio 
eletronico, no sitio, www.bbmnetlicitacoes.com.br op¢ao RECURSO, e a apresentacado de 
documentos relativos as pegas antes indicadas, se houver, sera efetuada mediante protocolo, 
na recepcdo da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, localizada na Av. Getulio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos Patos/MA, das 08:00 horas as 13:00 horas 
aos cuidados do Pregoeiro responsavel pelo certame, observados os prazos estabelecidos 
podendo tambem ser enviado no e-mail da CPL (e-mail: cplsjpma@gmail.com), obedecendo os 
prazos de apresentagdo de recurso, apds a manifestagao via sistema. 

12.3 Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia 
de motivagdo da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, 
fundamentadamente. Nesse momento 0 Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas 
verificara as condigdes de admissibilidade do recurso. 

12.4 A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a 
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decadencia desse direito. 

12.5 Uma vez admitido 0 recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias para 
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros trés 

dias, que comegarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses. 

12.6 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

12.7 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco 
constante neste Edital. 

12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazGes serao oferecidos exclusivamente por meio 
eletrénico, no sitio, www.bbmnetlicitacoes.com.br , op¢ao RECURSO. 
  

12.9. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia 
de motivagaéo da intengado de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, 
fundamentadamente. 

12.10. Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as 
condigées de admissibilidade do recurso. 

12.11. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a 
decadéncia desse direito. 

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de (03) trés dias 
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em 
outros (03) trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses. 

12.13. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

12.14. A auséncia de manifestacado imediata e motivada pelo licitante quanto a intengao de 
recorrer, importara na decadéncia desse direito e o pregoeiro estara autorizado a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor. 

13 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA | 

13.1 A sessao publica podera ser reaberta: 

a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a 
realizagao da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao 
publica, Situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

b) Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor nao assinar 0 contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao 

comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 

123/2006. Nessas hipoteses, serao adotados os procedimentos imediatamente 
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posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

c) Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao 
reaberta. 

d) A convocagao se dara por meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, de acordo com a 
fase do procedimento licitatorio. 

e) A convocacgao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no sistema 
BBMNET LICITACOES, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

14 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO | 

14.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicara 0 objeto e homologara o procedimento licitatério, nos termos do disposto 
no inciso V do caput do art. 13 e art.45 do Decreto 10.024/2019. 

14.2. Na auséncia de recurso, cabera ao pregoeiro adjudicar 0 objeto e encaminhar o processo 
devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologacao, nos termos do disposto no 
inciso IX do caput do art. 17 e art.46 do Decreto 10.024/2019. 

14.3. O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso nao haja interposigao de recurso, ou pela Autoridade competente, apds a regular decisao 
dos recursos apresentados. 

14.4. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologara o procedimento licitatério. 

14.5. O critério de avaliagao das propostas sera pelo menor prego por item e adjudicagao sera 
por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigéncias deste Termo de 
Referéncia e do Edital. 

  

15 -DA ATA DE REGISTRO DEPREGOS 

15.1 Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocagaéo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagao, sem 
prejuizo das sangées previstas neste Edital. 

15.2 Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6gao ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administragao podera encaminha-la para assinatura, 
mediante correspondence postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que 
seja assinada e devolvida no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Pregos 

podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

15.3 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro 
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de todos os itens constantes no Termo de Referenda, com a indicagao do licitante vencedor, a 
descri¢ao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigées. 

15.4 Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, 0 registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou servigos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificagao do 
certame, excluido o percentual referente a margem de preferencia, quando o objeto nao atender 
aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993; 

15.5. A Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses; 

15.6. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, nao se obriga a firmar contratagdes para fornecimento do objeto nela contido, 

sendo-lhe facultada a realizagdo de licitagao especifica para a aquisig¢ao pretendida, 
assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de 
condigées, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitagao substituta, desde 
que preservado 0 mesmo valor e condi¢des vantajosas. 

16 - DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA: 

16.1. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus precos ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

16.2. A apresentagao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do 
certame em relacgao ao licitante melhor classificado. 

16.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

16.4. Esta ordem de classificagao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas 

contratagdes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/2013. 

17 - DAS CONDICOES PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS: 

17.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condicoes 
nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde 

que nao prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
orgao gerenciador e orgaos participantes. Art.22, § 2°, Decreto Federal n° 7.892/13 

17.1.2. Os Orgaos nao Participantes da licitagao poderao aderir aos SISTEMA DE REGISTRO 
DE PRECGOS — SRP de SAO JOAO DOS PATOS/MA, desde que devidamente autorizados pela 
maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

17.2. As aquisig6es ou as contratagdes adicionais nao poderao exceder, por orgao ou entidade, 
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e 

registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e para os Oorgaos participantes. 

Art.22, § 3°, Decreto Federal n° 7.892/13. (Redagao dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018) 
(Vigéncia) 
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17.3. O quantitativo decorrente das adesGes a ata de registro de precos nao podera exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos para o 
Orgao gerenciador e para os Orgaos participantes, independente do numero de orgaos nao 

participantes que aderirem. Art. 22 § 4°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

17.4. Compete ao orgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigagées contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa 

e€ oO contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas 
contratuais, em relagao as suas prdprias contratagdes, informando as ocorréncias a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. Art.22, § 7°, Decreto Federal n° 
7.892/13. 

17.5. Apos a autorizagao do orgao gerenciador, o Orgao nao participante devera efetivar a 
aquisi¢ao ou contratagao solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigéncia da 
ata. Art.22 § 6°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

18 — DAS CONDICOES PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS: 

18.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condicées 
nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde 
que nao prejudique as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
Orgao gerenciador e orgaos participantes. Art.22, § 2°, Decreto Federal n° 7.892/13 

18.1.2. Os Orgdos nao Participantes da licitagdo poderdo aderir ao SISTEMA DE REGISTRO 

DE PRECOS — SRP de SAO JOAO DOS PATOS/MA, desde que devidamente autorizados pela 
maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

18.2. As aquisigdes ou as contratagdes adicionais nao poderao exceder, por érgao ou entidade, 
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e 
registrados na ata de registro de pregos para 0 orgao gerenciador e para Os Orgaos participantes. 
Art.22, § 3°, Decreto Federal n° 7.892/13. (Redagao dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018) 
(Vigéncia) 

18.3. O quantitativo decorrente das adesGes a ata de registro de pregos nao podera exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o 
Orgao gerenciador e para os orgaos participantes, independente do numero de orgaos nao 
participantes que aderirem. Art. 22 § 4°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

18.4. Compete ao orgdo nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigacgées contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa 
e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas 

contratuais, em relacgao as suas proprias contratagdes, informando as ocorréncias a PMA/PI. 
Art.22, § 7°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

18.5. Apés a autorizacdo do érgao gerenciador, 0 orgao nao participante devera efetivar a 

aquisicao ou contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata. 

Art.22 § 6°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

19 - DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PREGOS REGISTRADOS: 
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19.1. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos precos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servi¢os ou bens registrados, cabendo 
ao Orgao gerenciador promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas as 

disposigdes contidas na alinea “d” do inciso || do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. Art. 
17, Decreto Federal n° 7.892/13. 

19.2. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo 
superveniente, 0 Orgao gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a reducao dos 
precos aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal n° 7.892/13. 

19.3. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo 
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade. Art. 18, § 1°, 
Decreto Federal n° 7.892/13. 

19.4. Aordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores 
de mercado observara a classificagao original. Art. 18, § 2°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

19.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor nao 
puder cumprir o compromisso, 0 orgao gerenciador podera: Art. 19, Decreto Federal n° 7.892/13. 

19.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacgao ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 

19.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negocia¢ao. 

20- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: 

20.1. Descumprir as condigoes da ata de registro de precos. 

20.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administragao, sem justificativa aceitavel. 

20.3. Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles 

praticados no mercado; ou IV - sofrer sangao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 
Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

20.4. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: Art. 21, Decreto Federal n° 7.892/13. 

20.5. Por razao de interesse publico; ou, 

20.6. A pedido do fornecedor. 

21 -DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

21.1 Apds a homologagao da licitagao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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21.2 O adjudicatario tera o prazo de O5(cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua 
convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a 
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital. 

21.3 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6gao ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragao podera 
encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondence postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

21.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por 
solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao. 

21.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

a) referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negocios ali 
estabelecida as disposicgées da Lei n° 8.666, de 1993; 

b) acontratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus anexos; 

21.6 A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77 
e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao previstos nos artigos 79 e 80 
da mesma Lei. 

21.7 O prazo de vigencia da contratagao e em ate 31 de dezembro do ano que for assinado o 
contrato, dentro do prazo de validade de ata de registro de precos. 

21.8 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitagao 
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato. 

21.9 Na hipotese de o vencedor da licitagao nao comprovar as condi¢des de habilitacao 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragao, sem prejuizo da 

aplicagao das sangdes das demais cominacoes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar 

outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para, Apés a comprovacgao dos requisitos 
para habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negocia¢gao, assinar o contrato. 

22 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

22.1. O objeto sera contratado pelo prego ofertado na proposta da licitante vencedora, que sera 
fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 (doze) meses, quando entao se promovera a sua corregao 
de acordo com a variacao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, em conformidade 
com a legislagaéo em vigor, tomando-se por base o indice vigente no més de apresentagao da 
proposta ou do orgamento a que essa se referir. 

22.2. O preco ajustado ja leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execugao do 
objeto, tais como frete, tributos, transporte, entre outros; 
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22.3. O prego ajustado também podera sofrer corregao desde que reste comprovada a ocorréncia 
de quaisquer das hipdteses previstas na alinea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, ou 
por aumento concedido pelo Orgao Regulador do Governo Federal. 

22.4. Eventuais alteragées contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

22.5. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condigées contratuais os acréscimos 
ou supressGes que se fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

22.6. Os pregos registrados manter-se-do inalterados pelo periodo de vigéncia da Ata, admitida 
a revisao quando houver desequilibrio econémico financeiro do contrato. 

22.7. Para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuigao da Administragao para a justa remuneragao do contratado, objetivando 
a manutengao do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato na hipdtese de sobreviverem 
fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou 
impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do 
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, podera ocorrer a 
repactuagao do valor contratado, ou por aumento concedido pelo Governo Federal, através do 
orgao regulador dos pregos, na forma que determina a legislagao, para manter o equilibrio 
econémico contratual. 

22.8. Os precos registrados poderdao ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos precgos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao éorgdo 
gerenciador promover as negociagées junto aos fornecedores, observadas as disposicées 
contidas na alinea “d” do inciso || do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

22.9. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo 
superveniente, o 6rgao gerenciador convocara o contratado para negociarem a reducgdo dos 

iis pregos aos valores praticados pelo mercado. 

22.10. Os contratados que nado aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo 
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade. 

22.11. O registro de prego do detentor/contratado sera cancelado quando descumprir as 
condicdes da ata de registro de precos, nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel, nado aceitar reduzir o seu 
preco registrado, na hipdétese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado ou sofrer 
sancgao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7° 
da Lei n° 10.520, de 2002. 

22.12. ACONTRATADA 6€ obrigada a aceitar, nas mesmas condigées contratuais os acréscimos 
ou supressées que se fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 

23 -DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: _ 

23.1 Os produtos deverdo ser entregues diretamente nas dependencidas da Secretaria Municipal 
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de Obras, estabelecida na sede do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

23.2 Os pedidos dos produtos licitados serao feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, 
podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e sua 
demanda. 

23.3 O prazo de entrega dos Materiais sera imediato, em até 05 (cinco) dias apéds 0 recebimento 
da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 

23.4 Qualquer desconformidade em relagao ao Edital sera comunicada pela Comissao de 
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade 
do produto no prazo maximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por 

@ descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa 
contratada. 

23.5 No ato da entrega das mercadorias junto a Secretaria, de posse da Nota de 
Empenho/Ordem de Fornecimento, 0 recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO 
através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a 
conferéncia do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitario e o total dos 
mesmos. 

23.6 Se, apds o recebimento provisério, constatar-se que os produtos fornecidos estéo em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificagao ou incompletos, apds a notificacao 
por escrito a contratada serao interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, 
até que sanada a situagao. 

23.7 A aceitagao é condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera 
realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposic¢ao, data e assinatura do carimbo de 
“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

23.8 O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
a) seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

23.9 Os produtos deverao ser entregues nos locais citados acima, em horario comercial de 
segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas. Caso seja necessaria a entrega fora do horario 
estipulado, a contratada devera comunicar a Contratante/recebedor do horario e possibilidade 
de entrega em comum acordo. 

23.10 Caso a data do recebimento coincida com dia em que nao haja expediente na Secretaria 
solicitante, o mesmo se fara no primeiro dia util imediatamente posterior. 

23.11 A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem 6nus para o MUNICIPIO DE 
SAO JOAO DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a substituigao 
de toda unidade que apresentar imperfeicdes, defeito de fabricagao, quaisquer irregularidade ou 
divergéncia com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, ainda que 
constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

24 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO OBJETO: 
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24.1. Nos termos dos Art. 67, § 1°, Lei n°. 8.666, de 1993 sera designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias 
relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou 
defeitos observada. 

24.2. A Fiscalizagaéo sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, através de servidor designado para esse fim, a quem cabera realizar, entre outras 
atribuigdes: 

24.2.1. Emitir mensalmente ao Prefeito Municipal para conhecimento e encaminhamentos 
subsequentes, Relatério de Acompanhamento ou outros documentos necessarios. 

24.2.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal (is) e vistar os demais documentos apresentados pela 
Contratada, bem como apor o “ATESTO”, quando julga-los corretos, conforme prevé o art. 67 da 
lei 8.666/93 e Resolugao TCE/PI n° 28 de 03/11/2016 — publicado do Diario Oficial Eletrénico n° 
207/16 de 08/11/2016. 

24.2.3. A entrega dos bens comuns sera acompanhada e fiscalizada por servidores do Orgao 
solicitante, os quais deverao atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e 
correta entrega para fins de pagamento; 

24.2.4. A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

24.2.5. O representante da Administragao anotara em registro préprio todas as ocorréncias 
relacionadas com a execucgao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos 
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 
as providéncias cabiveis. 

24.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato: 
24.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas; 
24.6.2. Emitir relatério final de execucgao do contrato de sua responsabilidade; 
24.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das clausulas 
contratuais; 
24.6.4. Controlar a vigéncia dos contratos; 
24.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto a quantidade e a 
qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo. 
24.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigacdes 
assumidas. 

25 — ACEITACGAO DO OBJETO: 

25.1. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido pela Comissao de Recebimento de 

Materiais ou Fiscal de Contrato que tera a incumbéncia de, dentre outras atribuigées, aferir a 

quantidade, qualidade e adequagées dos materiais entregues, conforme art. 73, inciso II, letras 

“a” e “b”, e ainda, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93, qual se aplica subsidiariamente a modalidade 
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Pregao. 

25.2. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e 
fiscalizagao, para efeito de posterior verificagao de sua conformidade com as especificagées 
constantes no Anexo |. 

25.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificagdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser imediatamente 
substituido, a custa da Contratada, sob pena de aplicagao das penalidades previstas neste Edital. 

25.4. Na hipotese de a verificagao a que se refere o item anterior nao sendo procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 

25.5. O objeto desta licitagao sera fornecido, parceladamente, e somente mediante a 
apresentacao de autorizacao, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente 
ou responsavel por ele designado: 

a) Os bens deverao ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor competente, 
de acordo com a ordem de fornecimento. 

b) A entrega dos bens licitados devera ser efetuada de acordo com as disposigdes no Termo de 
Referéncia, proposta da contratada e edital e legislagao pertinente ao objeto licitado. 

25.6. Por ocasiao da entrega, o contratado devera colher comprovante de entrega dos bens 

contendo data, 0 nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administragao responsavel 
designado na respectiva ordem de compra e outras informagées importantes do objeto pactuado. 

25.7. ACONTRATADA comprometer-se-a a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem 
como, efetuar a substituigao ou complementacgao de quantitativos imediatamente, e totalmente 
as suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizavel, na 

forma do art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

25.8. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, e previdenciarios, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da 
CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos 
precos Registrados na Ata de Registro de Precos. 

25.9. Sera designado pela Administragao o Fiscal/Gestor do contrato que sera responsavel pelo 
acompanhamento e fiscalizagao da sua execugao, anotando em registro proprio as ocorréncias 
relacionadas com a execug¢ao do Objeto, determinando o que for necessario a regularizac¢ao das 
faltas ou defeitos observados. 

26 - DA SUBCONTRATAGAO: 

26.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio. 

27 —DA ALTERAGAO SUBJETIVA: 

27.1. E admissivel a fusdo, cisAo ou incorporagao da contratada, desde que sejam observados 
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pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagao original; sejam 
mantidas as demais clausulas e condig6es do contrato; nao haja prejuizo a execucgao do objeto 
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragao a continuidade do contrato. 

28 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA: — 

28.1. Manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por 
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas no Edital e Anexo do 
Prego a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

28.2. Os bens comuns deverao ser entregues, em prefeitas condigdes de uso, dentro do prazo 
de validade, com todos os padrées de qualidade, na forma que determina a legislagdo e todos 
os Orgaos competentes, atendendo toda a legislagao vigente, conforme Ordem de 

“ Fornecimento, emitida pelo setor competente do Orgdo solicitante, devidamente certificados 
pelos Orgdos competentes. 

28.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os indices de qualidade e padrao 
determinado pelos Orgaos competente, em perfeitas condicdes de uso, no prazo em estrita 
observancia das especificagées do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal 
constando detalhadamente as indicagdes e outras informagées pertinentes ao objeto licitado. 
Ficando ciente que o nao cumprimento do prazo de execugao estabelecido no Edital e no Termo 

de Referéncia, a Administragao chamara o licitante melhor classificado no cadastro de reserva 
para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos. 

28.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de 
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 
1990); 

28.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagao de, a critério da Administragao, 
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, imediatamente, os 

a bens/materiais/produtos nado entregues na forma do Edital, Termo de Referéncia e Proposta da 
vencedora; 

28.6. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragao, inerentes ao objeto da 
presente licitagao; 

28.7. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovagao; 

28.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas 
condigdes autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato ou em legislagao z 
especifica; 

28.9. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

28.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos  trabalhistas, 
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previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao 
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato. 

28.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislagao especifica, cumprindo rigorosamente a 
legislagao fiscal e trabalhista. 

28.12. Executar a entrega parcelada, no endereco indicado na Ordem de Compra, obedecendo 
todas as normas de seguranca e normas dos demais Orgaos competentes, quanto a 
comercializagao, transporte dos bens comuns em total conformidade com a legislagao pertinente 
ao objeto licitado. 

28.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugao do objeto deste Contrato, diretamente 
por seu preposto e/ou empregado, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalizag¢ao ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE. 

28.14. A Contratada é obrigada a manter atualizado o Alvara de Funcionamento e outras licengas 
que determina a legislagao, que podera a qualquer momento ser solicitada pela administragao. 

29 —- DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE: 

29.1. Além das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n° 8.666/93, sao obrigagdes da 
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA: 

29.2. Efetuar o registro do prego negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Pregos, 
contrato individual, autorizagao de compras, empenho, conforme seja 0 caso; 

29.3. Efetuar o pagamento ao detentor do prego, quando da sua contratagao, os prazos e as 
condigées estipuladas em Edital e neste Anexo |. 

29.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, 0 acompanhamento e a 
fiscalizagao da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite 
observando o detalhamento contido neste Anexo | ou devolvendo para substituigao, os que 
porventura nado atenderem as descrigées e especificagdes exigidas, sem 6Onus para a 
CONTRATANTE. 

29.5. O recebimento do objeto solicitado devera ser por meio da apresentagao do formulario 
proprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por servidor responsavel 
designado junto ao setor competente, como comprovagao da efetiva execugao do objeto. 

29.6. Proporcionar 4 empresa contratada as facilidades necessarias a fim de que a 
adjudicataria/contratada possa prestar os servigos a contento; 

29.7. Fornecer ao licitante todas as informagées relacionadas com o objeto conforme descrigdes 
e especificagées deste Anexo |; 

29.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos 4 entrega do objeto, em especial, 
aplicagao de sangoes, alteragées e revisGes da mesma; 

29.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos e 
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no contrato; 

29.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Pregos e o controle dos precos 
registrados, efetuando as necessarias atualizagdes. 

29.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

29.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou 
de forga maior, dando, por escrito, raz6es de sua eventual aceitagdo ou recusa, no prazo maximo 
de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de 
comprovacgao; 

29.13. Verificar as condigdes de habilitagao da CONTRATADA conforme determina a lei, antes 
de efetuar o pagamento devido. 

30 - DO PAGAMENTO, ATUALIZACAG FIRANGEIRA, GOMPENSAGORS: FINANCEIRAS E 
DESCONTOS = i in A 

  

10.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apds o 
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apdés a 
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura,em que deverao ser discriminados os numeros das 
respectivas requisicdes. 

10.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitagao 
e entrega dos produtos. 

10.3 - ATUALIZACAO FINANCEIRA 
10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o 
valor devido sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a 
data do efetivo pagamento, pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo—IPCA, mediante 
aplicagao da seguinte formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; 
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a partir 
da data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais 0 reajuste. 

10.4 — COMPENSACOES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
10.4.1 - No caso de eventual antecipacdo de pagamento, o valor devido podera ser 
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do 
efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo—IPCA, mediante aplicagao 

da seguinte formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; 
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a 

partir da data do adimplemento da etapa; 
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N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

31-—DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: 

  

31.1. Na licitagao para registro de pregos nao é necessario indicar a dotagao orgamentaria, que 
somente sera exigida para a formalizagao do contrato ou outro instrumento habil. Redagado dada 
pelo Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7°, §2°. 

31.2. A Dotagao orgamentaria sera obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do 
presente Registro de Pregos conforme demanda. 

31.3. A liberagaéo e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congénere ficarao 
adstritos a indicagao de dotagao orgamentaria para a consequente despesa em conformidade 
com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, 
depois de ouvido o orgao gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissao 
das respectivas liberagdes, conforme seja cada caso; 

32- DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS. | 

32.1 Comete infracéo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatario que: 

a) Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Nao assinar a ata de registro de pregos, quando cabivel; 

c) Apresentar documentagao falsa; 

d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

e) Ensejar o retardamento da execugao do objeto; 

f) Nao mantiver a proposta; 

g) Cometer fraude fiscal; 

h) Comportar-se de modo inidoneo; 

32.2 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as 
condigées de participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitagao, mesmo Apdés 0 encerramento da fase de lances. 

32.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens 
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangées: 
Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contratagao; 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 
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b) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o dga&o, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo 

de ate dois anos; 

c) Impedimento de licitar e de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO 

DOS PATOS/MA, pelo prazo de ate cinco anos; 

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou ate que seja promovida a 

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados; 

32.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancées. 

32.5 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragao 
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a 
administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a 
apuracgao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investigagao 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR. 

32.6 A apuragao e o julgamento das demais infragées administrativas nao consideradas como 
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de 
agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa. 

32.7 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administragao 
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a 
participagao de agente publico. 

32.8 Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta 
do licitante, a Uniao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 
artigo 419 do Codigo Civil. 

32.9 A aplicagado de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo 
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999. 

32.10 A autoridade competente, na aplicagao das sangoées, levara em consideragao a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, 
observado o principio da proporcionalidade. 

32.11 As penalidades serao obrigatoriamente devidamente publicadas no Diario Oficial do 

Municipio. 

32.12 As sancoées por atos praticados no decorrer da contratagao estao previstas no Termo de 

Referenda. 
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33 —-DA INEXECUCGAO E DA RESCISAO CONTRATUAL: 

33.1. A inexecugao total ou parcial deste contrato enseja na rescisdo com as consequéncias 
contratuais, inclusive com o reconhecimento dos direitos da Administragao conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e posteriores alteracées. 

33.2. Os casos de rescisao serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurando 
contraditorio e ampla defesa. 

33.3. A rescisao deste Contrato podera ser: 

33.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao nos casos enumerados nos 

incisos | a XIl e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: 

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos (I do art. 78 
da Lei n° 8.666/93); 

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagées, projetos e prazos (II do art. 
78 da Lei n° 8.666/93); 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da 
conclusao da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados (Ill do art. 78 da Lei 
n° 8.666/93); 

d) O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento (IV do art. 78 da Lei n° 
8.666/93); 

e) A paralisagao da obra, do servig¢o ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao 
a Administragao (V do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

f) A subcontratagao total ou parcial do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a 
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao 
admitidas no edital e no contrato (VI do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

g) O desatendimento das determinacgées regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execucgao, assim como as de seus superiores (VII do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

h) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 10 do art. 67 
desta Lei (Lei n° 8.666/93) (VIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

i) A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil (IX do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 
j) A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado (X do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

k) A alteragado social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execucao do contrato (XI do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

|) Razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato (XII do art. 78 da 
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Lei n° 8.666/93); 

m) A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execugao do contrato (XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93); 

n) A supressao do objeto do contrato, por parte da Administragao, acarretando modificagao do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no §1° do art. 65 da lei 8.666/93; 

0) A suspensao do fornecimento, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caos de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente 
do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizagGes e mobilizagées e outras previstas, assegurando ao contratado, nesses casos, 
0 direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja 
normalizada a situagao; 

p) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao 
decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurando ao contratado 
O direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada 
a situagao. 

33.4. A rescisao do Contrato podera se dar da seguinte forma: 

33.4.1. Por ato unilateral e escrito da Administragao; 

33.4.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde 
que haja conveniéncia para a Administragao: 

33.4.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacgao escrita e 
fundamentada da autoridade competente; 

33.5. Quando ocorrer a rescisdo sem que haja culpa da futura contratada, sera este ressarcido 
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

33.5.1. Devolugao de garantia. (Quando Houver); 

33.5.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao; e 
33.5.3. Pagamento do custo da desmobilizagao. (Quando for o caso) 

33.5.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de 
execugado sera prorrogado automaticamente por igual tempo. 

33.5.5. Judicial, nos termos da legislagao. 

33.5.6. Fica garantido o reconhecimento dos direitos da Administragao, em caso de rescisao 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei. 

34 — DA REVOGAGAO E ANULAGAO: 
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34.1. A presente licitagao podera ser revogada por razGes de interesse publico decorrentes de 
fato supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar sua 
revogacgao, ser anulada por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante 
parecer escrito devidamente fundamentado conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93 e posteriores alteragées. 

34.2. A anulagao da presente licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigagao de indenizar, 
ressalvado o disposto na Lei n.° 8.666/93 art. 59, paragrafo Unico. 

34.3. No caso de revogagao ou anulagao da presente licitagao fica assegurado o contraditdério e 
ampla defesa. 

35 - DO REGIME DE CONTRATAGAO: 

35.1. Esta licitagao sera realizada na modalidade de Pregao Eletrénico para Registro de Precgos, 
pois os produtos/bens comuns serdo de necessidades dos Orgaos da Administracao Municipal 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, através da Secretaria Municipal 
de Obras, e, por isso, sero adquiridos de acordo com a necessidade desta de cada Orgao. 

35.1.1 Realizando-se o fornecimento pela Ata de Registro de Precos, a Prefeitura Municipal de 
SAO JOAO DOS PATOS/MA podera dispor dos materiais/bens comuns e suas respectivas 
quantidades, quando necessario, nao acumulando estoques e nem dando falta de materiais/bens 
comuns para manuten¢ao. 

35.2. Os detentores de pregos registrados poderdao celebrar os contratos que poderao advir deste 
procedimento, nas condi¢des estabelecidas no ato convocatorio, nos respectivos anexos e na 
Ata de Registro de Precos, ou ainda, instrumentos substituiveis, como, nota de empenho, ordem 
de compra, de acordo com a definigao legal, conforme determina o art. 15°, Decreto Federal n° 
7.892/13. 

35.3. Quando da necessidade de contratagdo, devera o ORGAO GERENCIADOR ser consultado 
sobre a indicagdo do detentor de precos registrados dos quantitativos previstos, conforme extrato 
parcial devidamente publicado. 

35.4. Apés a liberagdo do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, o servidor 
responsavel convocara o detentor de prego, através da Ordem de Compra devidamente 
acompanhada da Nota de Empenho. 

35.5. O demandado detentor de prego registrado devera imediatamente contado a partir do 
recebimento da nota de Empenho, comparecer junto ao setor especifico para retirar do 
instrumento OC/OF ou equivalente a respectiva Nota de Empenho, na forma da legislagao. 

35.6. A contratagao com os fornecedores registrados sera formalizada pelo orgao interessado 
por intermédio de instrumento contratual, emissao de nota de empenho de despesa, autorizagao 

de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 62 da Lei n°8.666, de 1993. 

36 - DA GARANTIA DOS BENS COMUNS: | 

36.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverao estar garantidos contra alteragao, 

adulteracdo, no transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por 
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sua conta imediatamente, os que forem considerados inadequados ao consumo humano, 

recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e 
adequado uso humano. 

36.2. Os bens comuns ofertados deverao obedecer ao disposto no artigo n°. 31 da Lei Federal 
n°. 8.078 de 11/09/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e apresentacao 
de produtos ou servigos devem assegurar informagées corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em lingua portuguesa sobre suas caracteristicas, qualidades, quantidade, composicao, garantia, 
prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a 
Educagao e seguranga dos consumidores. 

36.3. Os bens comuns deverao ser entregues, transportados atendendo todas as normas 
prevista na legislagao vigente em perfeitas condigdes de uso, devidamente certificados pelos 
Org&os competentes. 

37 -DAGARANTIA DEEXECUGAO ts 

37.1 Nao havera exigencia de garantia de execucgao para a presente contratagao. 

38 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

38.1 Ate 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer 
pessoa podera impugnar este Edital. 

38.2 A impugnagao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail 

www.bbmnetlicitacoes.com.br_ou por petigao dirigida ou protocolada no enderego Av. Getulio 
Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, Setor de Protocolos da 
Comissao Permanente de Licitagao. 

  

38.3 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugna¢gao no prazo de ate dois dias uteis contados da data de 
recebimento da impugnagao. 

38.4 Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame. 

38.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados 
ao Pregoeiro, ate 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao 
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no Edital. 

38.6 O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias uteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos 
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos. 

38.7 As impugnagGes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no 
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 paragrafo 4°, da Lei 8.666/93. 

38.8 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera ser 

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao. 

38.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao 
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Os participantes e a administragao. 

38.10. As respostas as impugnacgées e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos 
de ordem geral, seréo cadastradas no sitio www.bbmnetlicitacoes.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

38.11. Nao serao conhecidas as impugnag6es apresentadas apds 0 respectivo prazo legal ou, 
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante nao habilitado legalmente ou 
nao identificado no processo para responder pela proponente. 

38.12. A petig¢ao de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por sdécio, pessoa 
designada para a administragao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, 
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato 
de designacgao do administrador, ou de procuragaéo publica ou particular (instrumento de mandato 
com poderes para impugnar o Edital). 

39 - DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 

39.1. O certame sera conduzido pelo PREGOEIRO, formalmente designado,que tera, em 
especial, as seguintes atribuigdes, conforme art. 17°, Decreto Federal n° 10.024/2019: 

| - conduzir a sessao publica; 
Il - receber, examinar e decidir as impugnagées e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragao desses 
documentos; 
Ill - verificar a conformidade da proposta em relagdo aos requisitos estabelecidos no edital; 
lV - coordenar a sessao publica e o envio de lances; 
V - verificar e julgar as condigdes de habilitagao; 
VI - sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos de 
habilitagao e sua validade juridica; 
VIl - receber, examinar e decidir os recursos e encaminha-los a autoridade competente quando 
mantiver sua decisado; 
VIII - indicar o vencedor do certame; 
IX - adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e XI - encaminhar o processo devidamente instruido 
a autoridade competente e propor a sua homologagao. 

40 - DAS DISPOSICOES GERAIS 

40.1 Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico. 

40.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a 
realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja 
comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro. 

40.3 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o 

horario de Brasilia - DF. 

40.4 No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas 
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que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-Ihes validade e 
eficacia para fins de habilitagao e classificagdo. 

40.5 A homologac¢ao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagdo. 

40.6 As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favorda ampliacao 
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o 
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao. 

40.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas 
ea Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, 
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio. 

40.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do 
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em diasde expediente 
na Administragao. 

40.9 O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do 
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia 
e do interesse publico. 

40.10 Em caso de divergencia entre disposigées deste Edital e de seus anexos ou demais pegas 
que compoem 0 processo, prevalecera as deste Edital. 

40.11. O pregoeiro podera solicitar manifestagao técnica da assessoria juridica ou de outros 
setores do 6rgao ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisao. 

40.12. Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances 
continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados. 

40.13. Qualquer processamento de copia referente ao processo os custos serao suportados pelo 
requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias Uteis, a 
fim de evitar transtornos nas atividades de rotina. 

40.14. O Orgao Gerenciador e os Orgdos Participantes poderdo adquirir até o limite permitido 
pelo Decreto Federal n° 7.892/2013 das quantidades registradas em cada item. 

40.15. Todos os Orgdos da Administragao Publica Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, 

poderdo utilizar a Ata de Registro de Pregos na forma do Decreto Federal n° 7.892/13. 

40.16. Todos os Orgaos NAO PARTICIPANTES da Administragao Publica Municipal, Estadual 

ou Federal poderdo utilizar a Ata de Registro de Pregos na forma do Decreto Federal n° 7.892/13, 

na forma de “carona”. 

40.17. O licitante 6 o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagées prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. 
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40.18. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacédes nele 
contidas implicara a imediata desclassificagao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido 0 vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das 
demais sangoes cabiveis. 

40.19. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, podera revogar este 
Pregao por raz6es de interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua dbice 
manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, 
salvo quando for viavel a convalidagao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados 
Os principios da ampla defesa e contraditério. 

40.19.1. A anulagao do pregdo induz a do contrato. 
40.19.2. A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigagao de indenizar. 

40.19.3. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia 
destinada a esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusdo posterior de 
informagao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e 
habilitagao. 

40.20. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/1993, Lei 

Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 9.488/18, Decreto 

Federal n° 8.250/2014, Decreto Federal 10.024/2019. 

40.21 O- Edital esta  disponibilizado, na integra, no  enderego _ eletrénico: 
https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparéncia do Municipio no enderego: 
https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ , no sistema SACOP e também podera ser 
consultado e obtidos na sala da Comissao Permanente de Licitag¢ao-CPL, localizada no Prédio 
da Prefeitura a Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA, de 
2? a 6%, das 08:00 as 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: 
cplsijpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo endereco e e-mail citados e ainda 
pelo telefone: 99 98421-9518 

41 - DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL: 

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO | - Termo de Referenda 

ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Pregos 

ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato(quando for o caso) 

ANEXO IV - Declaragéo que nao Emprega Menor de 18 Anos. 

ANEXO V - Declaracgado de Conhecimento e atendimento as Condigées do Edital. 

ANEXO VI - Modelo de Carta de Apresentagao de Proposta Final para Prestagao aos 

Servicos/Fornecimento. 

ANEXO VII - Modelo de Declaragao de Responsabilidade. 

ANEXO VIII - Modelo de declaracdo de Enquadramento no Regime de microempresa ou 
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Empresa de Pequeno Porte. 

ANEXO IX - Modelo de declaragao de Inexistencia de Vinculo Familiar. 

ANEXO X - Ficha Tecnica Descritiva. 

ANEXO XI - Minuta do Proposta de Pregos. 

SAO JOAO DOS PATOS/MA, 18 de julho de 2022. 

    

  

THUANY ITA DE’SA GOMES 
Secretaria ypalde Administragao 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECGOS 

ANEXO - | 
TERMO DE REFERENCIA 

1. APRESENTAGAO, OBJETOE ORGAOPARTICIPANTE = 
1.1. O objeto da presente licitagao é o registro de precos para o futuro e eventual fornecimento 
de materiais hidraulicos, elétricos, tintas e outros para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, conforme condigées, especificagdes e quantidades estabelecidas neste 
Termo de Referéncia. 

1.1.1. O valor estimado de que trata o objeto desta licitagao é estimado através de pesquisa de 
mercado, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, através do Setor de Compas, 
que se encontra nos autos do processo. A pesquisa de mercado para formagao de precos esta 
disponivel a todos os interessados na Sala da Comissao Permanente de Licitagao, na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

1.1.2. ORGAO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, através 
da Secretaria Municipal de Obras, nado podendo esta fungao ser exercida por qualquer outra 
unidade administrativa externa a jurisdigao do licitador. 

1.1.3. ORGAO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de Obras. 

1.2. Nao serao aceitas propostas que apresentarem cotagao em quantidades inferiores aquelas 
indicadas neste Termo de Referéncia. 

1.3. A licitagao sera do tipo menor prego por item, facultando-se ao licitante a participagao em 
quantos itens for de seu interesse. 

1.4. O licitante devera oferecer proposta para o quantitativo do item cotado. 

1.5. O Pregdo Eletrénico sera do tipo menor prego, considerando o valor unitario do item, 
referente ao objeto especificado neste Termo de Referéncia; 

2.1 A presente licitagdo esta classificagado com itens EXCLUSIVOS para empresas que estejam 

na condigdo de ME, MEI e EPP, conforme determina 0 inciso | do art. 48 da LC 123/06 

2.2 Nao comparecendo ME, MEI ou EPP, a licitagao podera ser disputada por demais licitantes. 

  

3.1 O procedimento licitatorio a ser adotado 6 o PREGAO ELETRONICO para REGISTRO DE 

PREGOS que obedecera, integralmente, as seguintes disposi¢des: Lei n° 10.520, de 17 de julho 

de 2002: Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto n° 3.784, de 06 de abril de 2001; 

Decreto n°10.024, de 20 de setembro de 2019; Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
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suas alteragdes; Lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto n° 9.488, de 30 
de agosto de 2018, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93, de 21 de junho 1993, e suas alteracées; 
Lei n° 8.078, de 11 de novembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), com as suas 
alteragdes e demais legislagées pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no instrumento 
convocatorio que permear o referido certame. 

3.2 Este Termo de Referéncia foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei n° 10.520/2002, 
e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21.06.1993 e alteracdes posteriores e pela Lei 
Complementar n° 123/06 de 14/12/2006, e nas demais normas legais e regulamentares. 

3.3 Fundamentagao Legal: Art. 3°, Inciso | da Lei Federal n° 10.520/2002; Art. 8°, Inciso II, 
Decreto Federal n° 3.555/2000; Lei Federal n° 8.666/93, Decreto Federal 10.024/2019, Decreto 
Federal n° 7.892/2013, Decreto n° 9.488/2018, Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar n° 
123/2006, Lei n° 8.078/1990 e demais normas legais e regulamentadora. 

4. DO OBJETIVO: a 

4.1. O presente Termo tem como objetivo estabelecer os requisitos minimos, normas, padrées, 
diretrizes gerais e outras exigéncias que possam garantir a fiel execugao do objeto quando da 
necessidade da aquisig¢ao dos bens subsidiando tecnicamente a realizagao de Procedimento 
licitatorio e/ou setor responsavel pelo recebimento e fiscalizagao dos bens a serem adquiridos. 

5.1. A Contratagao pretendida justifica-se na necessidade de aquisi¢ado, pela Secretaria 
Municipal de Obras, de materiais hidraulicos, elétricos, tintas e outros que sao necessarios 
diariamente no desenvolvimento de suas atividades. 

5.2. Justifica se a contratagao por meio de Sistema de Registro de Pregos pelas caracteristicas 
dos bens por se tratar de contratagdes frequentes tendo em vistas as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras. 

5.3. Justifica se tendo em vista as demandas ter previsdes de execugdes parceladas; 

5.4. Justifica se por nado ser possivel definir exatamente o quantitativo a ser demandado pela 
Secretaria Municipal de Obras. 

6. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS | 

6.1. Os produtos do objeto licitado enquadram-se na classificagao de bens comuns, nos termos 

da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto n°10.024, de 2019, e do 

Decreto n° 3.784, de 2001, por possuir padrées de desempenho e caracteristicas gerais e 

especificas usualmente encontradas no mercado. 

7-OBRIGAGOES DACONTRATANTE = 

7.1. Além das obrigagdes dispostas no Edital, tambem sao obrigagdes da CONTRATANTE: 

7.1.1. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 
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7.1.2, Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condicées 
estabelecidas no Edital; 

7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das 
especificagdes do Edital; 

7.1.4. Comunicar a contratada apés apresentacdo da Nota Fiscal, o aceite do servidor 
responsavel pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

7.1.5. Fiscalizar a execugao do contrato, aplicando as sangdes cabiveis, quando for o caso; 

7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 
inclusive, no contrato; 

7.1.7. Notificar, por escrito 4 CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso de 
execucao do objeto, fixando prazo para a sua correcdo. 

‘ ressente: 

8-OBRIGAGOES DACONTRATADA it~ 

8.1. Além das obrigacgdes previstas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei Federal n° 8.666/1993 
e€ nos demais normativos de regéncia, se obriga ainda a contratada a: 

8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificagdes do Edital e em consonancia com a 
proposta de precos; 

8.1.2. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagées 
assumidas, todas as condigées de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

8.1.3. Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 

8.1.4. Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida na execugao do contrato; 

8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, 0 nome do Banco, Agéncia e o numero da conta 
bancaria, para efeito de crédito de pagamento das obrigagGées; 

8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionarios venham a causar ao patriménio da contratante ou a terceiros quando da execugao 
do contrato; 

8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que nao estejam em 

conformidade com o termo de referéncia e proposta de pregos, com as mesmas especificagées. 

8.1.8. Comunicar a Administracgdo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovagao; 

8.1.9. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes 
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assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas 
condigées autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato. 

8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia e 
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato. 

9-—DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a 
assinar o instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes chamadas 
na ordem crescente de precos para negociagdo, sujeitando-se o proponente desistente as 
seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, 
pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada. 

9.2. O atraso injustificado na prestagao dos servigos ou entrega dos materiais sujeitara a 
Contratada a aplicagao das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do 
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, nado podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato. 

9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as seguintes 
sancgées a Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipdteses de inexecugao total ou 
parcial do Contrato: 

a) adverténcia escrita; 

b) impedimento para participar de licitagao e assinar contratos com Prefeitura Municipal de SAO 

JOAO DOS PATOS/MA. 

c) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e assinar contratos com a 

Administragao Publica, pelo prazo previsto na alinea anterior ou até que o contratado cumpra as 

condig6es de reabilitagao; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

9.4. As sangées previstas nas alineas “a”, “b” e “c” poderao ser aplicadas conjuntamente com a 

prevista na alinea “d”. 

9.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicagao das 

penalidades previstas, mediante relatorio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem 

a proposi¢ao. 
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9.6. A Contratada estara sujeita a aplicagéo de sangdes administrativas, dentre outras hipdteses 
legais, quando: 

a) prestar os servicos ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito: 

b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante; 

c) descumprir os prazos e condigées previstas neste Pregdo. 

9.7. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da 
data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE. 

9.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigavel ou judicialmente. 

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execugdo do Contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragao 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagao e da ampla defesa, ficara 
impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punig¢ao ou até que seja promovida a reabilitagao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 

10 - PAGAMENTO, ATUALIZAGAO FINANCEIRA, COMPENSAGOES FINANCEIRAS E 
DESCONTOS ee | ried 

10.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apos o 
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apés a 
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura,em que deverao ser discriminados os numeros das 
respectivas requisicgdes. 

10.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Obras, conforme solicitagao 

e entrega dos produtos. 

10.3 - ATUALIZACAO FINANCEIRA 
10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o 

valor devido sera atualizado financeiramente, desde a dataa que o mesmo se referia até a 

data do efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo—IPCA, mediante 

aplicagao da seguinte formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30—1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; . 

IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a partir 

da data do adimplemento da etapa; 

N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

10.4 - COMPENSAGOES FINANCEIRAS E DESCONTOS . 

10.4.1 - No caso de eventual antecipagaéo de pagamento, o valor devido podera ser 

descontado financeiramente, desde a data a que 0 mesmo se referia até a data do 
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efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo—IPCA, mediante aplicacao 
da seguinte formula: 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; 
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

11- CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

11.1 Os produtos deverao ser entregues diretamente nas dependencidas da Secretaria Municipal 
de Obras, estabelecida na sede do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

11.2 Os pedidos dos produtos licitados serao feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, 
podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e sua 
demanda. 

11.2 O prazo de entrega dos Materiais sera imediato, em até 05 (cinco) dias apds 0 recebimento 
da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 

11.4 Qualquer desconformidade em relagao ao Edital sera comunicada pela Comissao de 
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade 
do produto no prazo maximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por 
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa 
contratada. 

11.5 No ato da entrega das mercadorias junto a Secretaria, de posse da Nota de 
Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO 
através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a 
conferéncia do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitario e o total dos 
mesmos. 

11.5.1 Se, apds o recebimento provisdério, constatar-se que os produtos fornecidos estéo em 
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificagao ou incompletos, apéds a notificagao 
por escrito a contratada serao interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, 
até que sanada a situagao. 

11.6 A aceitacdo é condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera 

realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposigao, data e assinatura do carimbo de 

“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

11.7. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro 

dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

11.8 Os produtos deverdo ser entregues nos locais citados acima, em horario comercial de 

segunda a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas. Caso seja necessaria a entrega fora do horario 

estipulado, a contratada devera comunicar a Contratante/recebedor do horario e possibilidade 
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de entrega em comum acordo. 

11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que nado haja expediente na Secretaria 
solicitante, o mesmo se fara no primeiro dia util imediatamente posterior. 

11.10. A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem 6nus para o MUNICIPIO DE 
SAO JOAO DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao 0 fabricante do produto, a substituigao 
de toda unidade que apresentar imperfeigdes, defeito de fabricag&o, quaisquer irregularidade ou 
divergéncia com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, ainda que 
constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

12. DA PROPOSTA E DO PREGO 

12.1. Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja incluidos todos 
os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas 
de transporte, seguros, materiais, encargos_ sociais, trabalhistas, previdenciarias, 
securitarias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razdo do Edital, nao 
cabendo 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA quaisquer custos 
adicionais. 

13 - DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO CONTRATO 

13.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execugao e determinando o que for necessario a regularizagao de falhas ou 
defeitos observados. 

13.2 A fiscalizagao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigdes tecnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

13.3 O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para 
as providencias cabiveis. 

13.4. Aplicam-se, subsidiariamente as disposigdes constantes da SECAO V da Lei n° 8.666/93, 
que versa sobre inexecugdo e rescisao dos contratos administrativos celebrados com a 
Administragao Publica. 

13.5. Ficam ressalvadas as demais sangées administrativas aplicaveis aos Contratos 
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

14 - DO VIGENCIA DO CONTRATO 

14.1.Ocontrato a ser firmado coma empresa vencedora do certame tera a sua 

vigéncia a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31 (trinta 
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e um) de dezembro do ano que for assinado o contrato. 

15.1. O desatendimento as obrigagées previstas neste Termos de Referéncia sujeitara a 
CONTRATADA as seguintes penalidades: 

  

OCORRENCIA OCORRENCIA PENALIDADES QUE 
PODERAO SER APLICADAS 

Nao retirar a nota de empenho, quando | 1. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
convocada dentro do prazo de validade | Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
de sua proposta. periodo de 1 (um) ano. 

  

2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 

  

contrato. 

Entregar o objeto fora do _ prazo | 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de 
estabelecido. atraso, aplicada sobre o valor do material nao 

fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Apds o 
vigesimo dia, a critério da Administragao, 
podera ser considerada a inexecugao total ou 
parcial do objeto. 

Nao efetuar a troca do objeto, quando | 4. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
notificado. Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 

periodo de 1 (um) ano. 

  

5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Substituir o objeto fora do_ prazo | 6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
estabelecido atraso, aplicada sobre o valor do material nao 

substituido, limitada a 20 (vinte) dias. Apés o 
vigésimo dia, a critério da Administragao, 
podera ser considerada a inexecugao total ou 
parcial do objeto. 

Deixar de entregar documentagao exigida | 7. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
neste Edital. Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 

periodo de 1 (ano) ano. 

  

  

8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho/valor total estimado 
para o item ou lote. 

Nao mantiver a proposta ou desistir do | 9. Impedimento de licitar com a Prefeitura 

lance. Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 

periodo de 1 (um) ano. 

  

10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho. 

Comportar-se de modo inid6éneo. 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
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Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
periodo de 2 (dois) anos. 

12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
  

Fizer declaragao falsa. 13. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
periodo de 2 (dois) anos. 

14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 
  

Apresentar documentagao falsa. 15. Impedimento de licitar com a Administragao 
Publica pelo periodo de 05 (cinco) anos. 

16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

17. Comunicado ao Ministério Publico. 
  

  
Cometer fraude fiscal. 18. Impedimento de licitar com a Administragao 

Publica pelo periodo de 05 (cinco) anos. 

19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

20. Comunicado ao Ministério Publico. 
  

Deixar de executar qualquer obrigagao 
pactuada ou prevista em lei ou no edital 

do pregao, em que nao se comine outra 
penalidade. 

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de 
atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota 
de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Apés o 
vigésimo dia, a critério da Administragao, 
podera ser considerada a inexecugao total ou 
parcial do objeto. 
  

Inexecugao total. 22. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
periodo de 2 (dois) anos. 

23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

do contrato/nota de empenho. 
  

Inexecugao parcial do objeto.   24. Impedimento de licitar com a Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo 
periodo de 1 (ano) ano. 

25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
correspondente a parte nao executada.   
  

15.2. As multas porventura aplicadas seraéo descontadas dos pagamentos devidos pela 

Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA ou cobradas diretamente da empresa 
www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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penalizada, amigavel ou judicialmente, e poderado ser aplicadas cumulativamente as demais 
sancoes. 

15.3. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em até 05(cinco) 
dias uteis a contar da sua notificagdo da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos 
e serem arroladas até 03 (trés) testemunhas. 

15.4. Serao considerados injustificados os atrasos nado comunicados tempestivamente e 
indevidamente fundamentados, e a aceitagao da justificativa ficara a critério da Prefeitura 
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA que devera examinar a legalidade da conduta da 
empresa. 

15.5. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito 
pela Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, conforme procedimento esbogado no 
subitem anterior, a CONTIRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas nos subitens 
anteriores. 

  

16 - AQUISIGOES DO OBJETO ee 

16.1. A Solicitagao do objeto ocorrera por meio de “Ordem de Fornecimento’, a ser assinada pelo 
Ordenador de Despesas/Secretario Municipal da CONTRATANTE, contendo as informagées dos 
itens, quantidades, pregos unitarios e totais. 

17 - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA: 

17.1. Na licitagao para registro de precos nado é necessario indicar a dotagao orgamentaria, que 
somente sera exigida para a formaliza¢gao do contrato ou outro instrumento habil. Redagao dada 
pelo Decreto Federal n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, em seu artigo 7°, §2°. 

17.2. A Dotagdo orcamentaria sera obrigatoriamente consignada nos contratos decorrentes do 
presente Registro de Pregos conforme demanda. 

17.3. A liberagao e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congénere ficarao 
adstritos a indicagao de dotagdo orgamentaria para a consequente despesa em conformidade 
com o planejamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, 
depois de ouvido o érgdo gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissao 
das respectivas liberagdes, conforme seja cada caso; 

18-DA ATA DE REGISTRO DEPRECOS 

18.1 Homologado o resultado da licitagao, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, 
contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratagao, sem 
prejuizo das sangées previstas neste Edital. 

18.2 Alternativamente a convocacéo para comparecer perante o 6gao ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragao podera encaminha-la para assinatura, 

mediante correspondence postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que 

seja assinada e devolvida no prazo de ate 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
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18.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos 
podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

18.3 Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referenda, com a indicagdo do licitante vencedor, a 
descri¢ao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes. 

18.4 Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou servigos com precos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificagaéo do 
certame, excluido o percentual referente a margem de preferencia, quando o objeto nao atender 
aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993; 

18.5. A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) meses; 

18.6. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, nao se obriga a firmar contratagées para fornecimento do objeto nela contido, 
sendo-lhe facultada a realizagao de licitagao especifica para a aquisi¢ao pretendida, 
assegurando-se ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de 
condigdes, podendo ser prorrogada pelo prazo suficiente para realizar licitagao substituta, desde 
que preservado o mesmo valor e condi¢ées vantajosas. 

19 - DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA: 

19.1. Apdés o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus pregos ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

19.2. A apresentacado de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do 
certame em relagao ao licitante melhor classificado. 

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da ultima proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva. 

19.4. Esta ordem de classificagéo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas 
contratagdes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipdteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/2013. 

20 - DAS CONDIGOES PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 

20.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condi¢oes 

nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do fornecimento decorrente de adesdo, desde 

que nao prejudique as obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 

érgdo gerenciador e 6rgaos participantes. Art.22, § 2°, Decreto Federal n° 7.892/13 

20.1.2. Os Orgdos nao Participantes da licitag&o poderao aderir aos SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREGOS -— SRP de SAO JOAO DOS PATOS/MA, desde que devidamente autorizados pela 

maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE FOTUNA/MA. 
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20.2. As aquisigdes ou as contratagdes adicionais nao poder&o exceder, por érgdo ou entidade, 
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e 
registrados na ata de registro de pregos para o érgaéo gerenciador e para os orgaos participantes. 
ir Decreto Federal n° 7.892/13. (Redagao dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018) 

igéncia 

20.3. O quantitativo decorrente das adesGes a ata de registro de pregos nao podera exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos para o 
Orgao gerenciador e para os orgaos participantes, independente do numero de orgados nao 
participantes que aderirem. Art. 22 § 4°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

20.4. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigagées contratualmente assumidas e a aplicagdo, observada a ampla defesa 
e€ o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas 
contratuais, em relagado as suas prdprias contratagdes, informando as ocorréncias a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. Art.22, § 7°, Decreto Federal n° 
7.892/13. 

20.5. Apés a autorizagao do érgao gerenciador, 0 érgao nao participante devera efetivar a 
aquisi¢ao ou contratacgdo solicitada em até 90 (noventa dias), observado o prazo de vigéncia da 
ata. Art.22 § 6°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

21 —- DAS CONDICOES PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECGOS: 

21.1. Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as condi¢des 
nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde 
que nao prejudique as obrigagdes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
6rgao gerenciador e orgdos participantes. Art.22, § 2°, Decreto Federal n° 7.892/13 

21.1.2. Os Orgdos nao Participantes da licitagéo poderao aderir ao SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREGOS — SRP de SAO JOAO DOS PATOS/MA, desde que devidamente autorizados pela 
maior autoridade administrativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

21.2. As aquisicdes ou as contratagées adicionais nado poderao exceder, por érgao ou entidade, 
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdério e 
registrados na ata de registro de precos para o érgdo gerenciador e para os Orgaos participantes. 
Art.22, § 3°, Decreto Federal n° 7.892/13. (Redagao dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018) 

(Vigéncia) 

21.3. O quantitativo decorrente das adesGes a ata de registro de pregos nao podera exceder, na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o 

érgdo gerenciador e para os Orgdos participantes, independente do numero de orgaos nao 

participantes que aderirem. Art. 22 § 4°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

21.4. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacao, observada a ampla defesa 

e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas 

contratuais, em relagdo as suas prdéprias contratagdes, informando as ocorréncias a PMA/PI. 
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Art.22, § 7°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

21.5. Apdos a autorizagaéo do Orgao gerenciador, o dérg&o nao participante devera efetivar a 
aquisi¢ao ou contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata. 
Art.22 § 6°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

22 - DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PREGOS REGISTRADOS: _ 

22.1. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo 

ao Orgao gerenciador promover as negociagdes junto aos fornecedores, observadas as 
disposigSes contidas na alfnea “d” do inciso || do caput do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. Art. 
17, Decreto Federal n° 7.892/13. 

22.2. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo 
superveniente, 0 6rgao gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redugao dos 
precos aos valores praticados pelo mercado. Art. 18, Decreto Federal n° 7.892/13. 

22.3. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo 
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade. Art. 18, § 1°, 
Decreto Federal n° 7.892/13. 

23.4. Aordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores 
de mercado observara a classificagao original. Art. 18, § 2°, Decreto Federal n° 7.892/13. 

23.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor nao 
puder cumprir o compromisso, 0 6érgao gerenciador podera: Art. 19, Decreto Federal n° 7.892/13. 

23.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicagao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e 

23.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacgao. 

24- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR: 

24.1. Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos. 

24.2. Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administragao, sem justificativa aceitavel. 

24.3. Nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles 

praticados no mercado; ou IV - sofrer sang&o prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da 

Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

24.4. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: Art. 21, Decreto Federal n° 7.892/13. 

24.5. Por razado de interesse publico; ou, 
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24.6. A pedido do fornecedor. 

25 - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREGOS: — 

25.1. Apos 0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir seus pregos ao 
valor da proposta do licitante vencedor; 

25.2. Para registro adicional de pregos dos demais licitantes sera exigido a andlise das 
documentagdées de habilitagdo; 

25.3. A apresentagao de novas propostas nao prejudicara o resultado do certame em relagao ao 
licitante vencedor; 

25.4. Além do prego do 1° (primeiro) colocado, serdo registrados precos de outros fornecedores, 
desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor; 

25.5. O registro a que se refere o item 25.4, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de 
exclusao do primeiro colocado da Ata de Registro de Pregos. 

26. VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS 

26.1 O prazo de validade da presente Ata de Registro de Pregos é de 12 (doze) meses, contados 

da sua publicagao, sendo vedada sua prorrogagao, exceto seja editado novo regramento pelos 

6rgaos oficiais durante a vigéncia da mesma. 

27 - ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS. 

27.1 O custo estimado da total desta contratagdo é de R$ 755.614,28 (setecentos e cinquenta e 
cinco mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e oito centavos). 

28. RELAGAO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ITEM DESCRICAO UND | QTD | VAL. UNIT TOTAL 
ABRACADEIRA NYLON PRETA 

1 |640X12MM UND 25 R$ 2,66 R$ 66,42 

2 __| ABRACADEIRA TIPO U 3/4" UND 15 R$ 1,79 R$ 26,85 
3__|ADAPTADOR SOLD CURTO 20X1/2 UND 120 R$ 1,59 R$ 190,80 
4 |ADAPTADOR SOLD CURTO 50X11/2 UND 60 R$ 6,19 R$ 371,53 

5 _|ADAPTADOR SOLD CURTO 60MMX2 UND 40 R$ 14,58 R$ 583,02 

6 _|ADESIVO P/ LAMINACAO UND 8 R$ 27,71 R$ 221,65 

7__|ARAME GALV N°16 1KG KG 60 R$ 34,71 R$ 2.082,40 

8 | ARAME GALV N°18 1KG KG 50 R$ 34,71 R$ 1.735,33 

9 |ARAME RECOZIDO ROLO 1KG KG 120 R$ 28,37 R$ 3.404,80 

10 |ARCO DE SERRA 12" AS 125 REG UND 4 R$ 35,37 R$ 141,49 

11_|ARGAMASSA 20KG UND | 300 R$ 13,22 R$ 3.967,00               
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12__| ASSENTO PLAST UNIV BCO UND 20 R$ 34,71 R$ 694,13 
13_ | ASSENTO PLAST UNIV ENV UND 2 R$ 42,37 R$ 84,75 
14__ | BACIA C/CAIXA ACOP_BCO UND 22 R$ 425,33 | R$ 9.357,33 
15 | BACIA CONV BRANCA UND ) R$ 234,67 R$ 1.173,33 
16_ | BALDE PLAST P/ CONCRETO 12L UND 120 R$ 11,39 R$ 1.367,20 
17__ | BASCULANTE 40X40 UND 5 R$ 55,39 R$ 276,97 
18 | BASE DE RELE FOTOELETRICO UND 2 R$ 28,39 R$ 56,79 
19 | BOIA CX D'AGUA 1/2 UND 25 R$ 11,24 R$ 281,08 
20_|BOIA CX D'AGUA 1/2 P/3/4 UND 20 R$ 11,24 R$ 224,87 
21_|CABO FLEX 1,5MM 100M VM/AM/PTO MT 1300 R$ 1,94 R$ 2.517,67 

CABO FLEX 10,0MM 750V 
22 | VRM/PTO/AZL/V MT 500 R$ 11,39 R$ 5.696,67 

CABO FLEX 16,0MM 750V 
23 | PTO/AZ/VDIVM UND | 1300 R$ 17,39 R$ 22.611,33 

CABO FLEX 2,5MM 750V 
24 _|VRM/PTO/AZL/VR UND | 10000 R$ 2,55 R$ 25.500,00 
25 | CABO FLEX 4,0MM 750V PR/VD/VM/BR/| MT 700 R$ 4,60 R$ 3.220,00 

CABO FLEX 6,0MM 750V 
26_ | PTO/AZ/VRM/VRD UND | 5500 R$ 6,93 R$ 38.096,67 
27__|CABO FLEX PARAL 2X1,5MM BCO MT 180 R$ 3,31 R$ 596,40 
28 | CABO P/ CISCADOR 1,50M UND 24 R$ 18,39 R$ 441,44 

CABO P/ ENXADA - EUCALIPITO 
29 _ | TORNEADO UND 24 R$ 18,39 R$ 441,44 
30 _| CABO PP FLEX 750V 2X2,5MM PT MT 1500 R$ 7,24 R$ 10.865,00 
31 _|CABO PP FLEX NAX 1KV 3X2,5MM PT UND | 500 R$ 12,39 R$ 6.196,67 
32 _|CADEADO 20MM UND 90 R$ 13,24 R$ 1.191,90 
33 |CADEADO 25MM UND 65 R$ 19,39 R$ 1.260,57 
34 | CADEADO 30MM UND 20 R$ 22,39 R$ 447,87 
35 | CADEADO 35MM UND 65 R$ 29,39 R$ 1.910,57 
36 _|CADEADO 40MM UND 35 R$ 32,39 R$ 1.133,77 
37 _|CADEADO 45MM UND 35 R$ 40,73 R$ 1.425,43 

CAIXA DAGUA POLIETILENO C/TAMPA 
38 | 1.000LT UND 15 R$ 471,67 R$ 7.075,00 

CAIXA DAGUA POLIETILENO C/TAMPA 
39 | 3.000LT UND 4 R$ 1.902,33 | RS 7.609,33 
40 |CAIXA DESC PLAST BRANCA C-4/2 UND | 100 R$ 42,37 R$ 4.237,33 
41 _|CAIXALUZ PLAST 4X2 AMARELA UND | 230 R$ 1,82 R$ 419,37 
42 | CAIXA SINF PVC 100X100X50 2259 BR_| UND 5 R$ 18,37 R$ 91,87 

CAIXA VERSATIL 1 C/INTER 20A TOM 
43_|PD UND 8 R$ 90,04 R$ 720,32 

44 _| CAMARA AR CARRO MAO 3,25X8 UND 100 R$ 28,37 R$ 2.837,33 

45 | CANALETA PVC 20X10MM 2M FITA UND 90 R$ 10,71 R$ 963,60 
CANALETA PVC 20X10MM 2M FITA 

46 _ |DUPLA UND 30 R$ 10,71 R$ 321,20 

47_|CAPESG PVC 100MM UND 30 R$ 6,33 R$ 190,00           
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48 _|CAP SOLD PVC 20MM UND 160 R$ 0,80 R$ 128,53 
49 | CAP SOLD PVC 25MM UND 120 R$ 1,12 R$ 134,80 
50 _|CAP SOLD PVC 50MM UND 80 R$ 5,22 R$ 417,87 
51__| CAP SOLD PVC 60MM UND 60 R$ 8,33 R$ 500,00 
52__| CARRINHO MAO METAL UND 20 R$ 427,33 R$ 8.546,67 
53__| CERAMICA 50X50 EXTRA BCO UND | 400 R$ 45,73 R$ 18.292,00 

CHUVEIRO 5 C/ BRACO E REGISTRO 
54 _| REF. UND 5 R$ 9,40 R$ 46,98 
55__| CHUVEIRO FRIO UND 50 R$ 9,40 R$ 469,83 
96_| CISCADOR 14 DTS C/CABO 77101/644 | UND 2 R$ 60,73 R$ 121,46 
57_| COLA BRANCA 1KG EXTRA UND 15 R$ 26,73 R$ 400,95 
58 | COLA CANO 175G C/PINCEL UND 54 R$ 15,70 R$ 847,68 
59 _|COLA CANO 75G UND | 100 R$ 6,56 R$ 655,67 
60 | COMPENSADO 10MM UND 20 R$ 175,06 R$ 3.501,27 
61 | COMPENSADO 15MM UND 20 R$ 234,67 R$ 4.693,33 

CONECTOR LATAO P/HASTE ATERR. 
62_|C/PAR UND 40 R$ 3,37 R$ 134,84 
63 __| CORDA SEDA PP 12MM MULTICOR UND 100 R$ 2,39 R$ 239,33 
64 _| CORDA SEDA VERDE 08MM UND | 600 R$ 1,69 R$ 1.016,00 

CORRENTE 4,0MM-5/32" ZB CURTA 
65 |BALDE KG 5 R$ 27,34 R$ 136,69 
66 |CUBAEMB 49X32,5CM OVAL BCO UND 1 R$ 72,80 R$ 72,80 
67 _|CURVA ELET 90 LONG 32MM UND 40 R$ 6,28 R$ 251,20 
68 |CURVA SOLD PVC 32MM 90G UND 40 R$ 4,82 R$ 192,84 
69_|CURVA SOLD PVC 50MM 90G UND 20 R$ 8,35 R$ 167,00 
70 _|CURVA SOLD PVC 60MM 90G UND 20 R$ 19,86 R$ 397,18 
71_| DISJUNTOR TRIPOLAR BCO 32A DIN UND 8 R$ 54,32 R$ 434,58 
72__|DISJUNTOR UNIPOLAR 25A PTO UND 20 R$ 15,29 R$ 305,89 
73 _| DISJUNTOR UNIPOLAR 70A PT UND 4 R$ 27,73 R$ 110,92 
74_| DISJUNTOR UNIPOLAR BCO 25A DIN UND 40 R$ 12,47 R$ 498,67 
75 | DISJUNTOR UNIPOLAR BCO 32A DIN UND 2 R$ 12,47 R$ 24,93 

DOBRADICA CARTELA ZIN FG C/3PCS 
76_|04' UND 65 R$ 8,93 R$ 580,15 
77_|DUREPOX 100G UND 5 R$ 10,38 R$ 51,92 

ELETRODO SERRALHEIRO 2,50MM 
78 | AZUL 60 UND | 200 R$ 33,00 R$ 6.600,00 

ELETRODO SERRALHEIRO 3,25MM 
79 _|AZUL 60 UND | 200 R$ 33,00 R$ 6.600,00 
80 | ELETRODUTO CORRUG 1/2 MT 300 R$ 1,81 R$ 544,00 

81_|ELETRODUTO CORRUG 3/4 UND | 300 R$ 2,61 R$ 784,00 

82 | ELETRODUTO CORRUG 32MM MT 300 R$ 3,81 R$ 1.144,00 

83 | ENGATE FLEX 40CM UND 40 R$ 5,03 R$ 201,20 

84 |ENGATE FLEX 50CM UND 20 R$ 6,03 R$ 120,60 

85 | ENGATE PVC FLEX 60CM UND 25 R$ 6,03 R$ 150,75 
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86_|ESMALTE SINT 110ML AMARELO UND | 10 R$ 7,91 R$ 79,13 
87_|ESMALTE SINT 3,6LT UND | 400 | R$98,06 | R$39.225,33 
88_|ESMALTE SINT LT ALUMINIO UND | 60 R$ 34,73 | R$ 2.083,80 
89 |ESPUDE VASO SANITARIO UND | 80 R$ 4,25 R$ 339,73 
90 _|ESTILETE 18MM UND | 20 R$ 5,18 R$ 103,60 
91_|ESTOPA ALG 150G UND | 20 R$ 5,19 R$ 103,87 

FECHADURA EXT 40X53 POP LINE 
92 | ALAVAN UND | 35 R$ 54,33__| R$ 1.901,67 

FECHADURA EXT E380 MZ 560 
93 | ALAVANCA UND | 80 R$ 72,67__| R$ 5.813,33 

FECHADURA EXT ITALY CLASS 
94 |ROS1401/1 UND | 10 R$ 74,33 R$ 743,33 

FECHADURA STILO WC CROMADA 
95 | ALAV 121 UND | 20 R$ 51,00 | R$1.020,00 
96_|FERROLHO FIO RED 4" UND | 20 R$ 8,37 R$ 167,47 
97_| FILTRO DE LINHA 5 TOM. BIVOLT UND | 2 R$ 36,67 R$ 73,33 
98 | FITA ISOLANTE 19MMX20M UND | 80 R$ 20,61__| R$ 1.648,53 
99 | FITA VEDA ROSCA 12MMX5MT UND | 50 R$ 2,56 R$ 127,83 
100_| FLANGE CX DAGUA 40X11/4 ANEL UND |_ 5 R$ 16,22 R$ 81,12 
101_| FLANGE CX DAGUA 50X11/2 ANEL UND | 20 R$ 17,22 R$ 344,47 
102 | FLANGE CX DAGUA 60X2 CX AG UND | 20 R$ 25,37 R$ 507,47 

HASTE COBRE ATERR NUCLEAR 
103 | 1/2X2,00 UND | 20 R$ 43,37 R$ 867,47 

HASTE COBRE ATERRAMENTO 
104 | 1/2X1MT UND | 30 R$ 25,37 R$ 761,20 
105 | INTER 1 TECLA SIMPLES UND | 100 | R$10,37_ | R$ 1.037,33 
106 | INTER 2 TECLAS SIMPLES UND |_ 5 R$ 17,37 R$ 86,87 
107 _| INTER 3 TECLAS SIMPLES UND | 20 R$ 22,71 R$ 454,13 
108 | JANELA FERRO VEN 1,00X1,00 UND | 12 | R$339,67 | R$4.076,00 
109 | JOELHO ESG PVC 100MM 90G UND | 80 R$ 6,67 R$ 533,33 
110 | JOELHO ESG PVC 40MM 90G UND | 80 R$ 2,34 R$ 186,93 
111 | JOELHO ESG PVC 50MM 90G UND | 20 R$ 3,42 R$ 68,47 
112 | JOELHO SOLD PVC 20MM UND | 240 R$ 0,82 R$ 197,60 
113 | JOELHO SOLD PVC 25MM UND | 100 R$ 1,09 R$ 109,00 
114 | JOELHO SOLD PVC 32MM 90G UND | 60 R$ 2,33 R$ 139,60 
115 | JOELHO SOLD PVC 40MM 90G UND | __50 R$ 7,88 R$ 394,00 
116 | JOELHO SOLD PVC 50MM 90G UND | 70 R$ 6,86 R$ 480,43 
117 | JOELHO SOLD PVC 60MM 90G UND | 50 R$ 19,37 R$ 968,67 
118 | JOELHO SR PVC 20X1/2 90G UND | 120 R$ 2,33 R$ 279,20 
119 | JOELHO SRM PVC 20X1/290G LATAO _| UND |_ 90 R$ 3,39 R$ 305,30 
120 | KIT BANHEIRO 5 PCS UND |_ 5 R$ 59,67 R$ 298,33 

KIT COMPLETO UNIVERSAL P/ CX 
121_|ACOPLA UND | 12 | R$ 147,67 | R$1.772,00 

122 |LAMPADA LED 18W T8 UND | 170 | R$17,37__| R$2.953,47 
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123_| LAMPADA LED 36W T8 UND | 100 R$ 22,71 R$ 2.270,67 
124 |LAMPADA LED 20W BULBO UND | 110 R$ 17,57 R$ 1.933,07 
125 |LAMPADA LED 30W BULBO UND | 200 R$ 34,64 R$ 6.928,00 
126 | LAMPADA LED 40W BULBO UND | 200 R$ 44,71 R$ 8.941,33 
127_| LAMPADA LED 50W 6500K UND 70 R$ 61,41 R$ 4.298,47 

128 | LIXA AGUA GR 80 231Q 3M UND 50 R$ 1,42 R$ 71,06 

129 | LIXA FERRO GR 36 221 T 3M UND 120 R$ 4,15 R$ 497,60 

130_|LIXA FERRO GR 60 221 T 3M UND | 100 R$ 4,64 R$ 463,67 

131_ | LIXA MASSA GR100 230U 3M UND | 500 R$ 1,19 R$ 595,00 
132 _|LIXA MASSA GR120 230U 3M UND | 400 R$ 1,19 R$ 476,00 

133 _|LIXA MASSA GR220 230U 3M UND 50 R$ 1,19 R$ 59,50 
134 |LIXA MASSA GR80 230U 3M UND | 400 R$ 1,59 R$ 636,00 

135 _|LONA PLASTICA 6X100 54KG PT UND | 100 R$ 9,26 R$ 925,67 
LUMINARIA LED 18W COMPL PRETA 

136_| BIV UND 40 R$ 55,41 R$ 2.216,27 

137_|LUMINARIA LED 18W COMPL BCO UND 48 R$ 55,41 R$ 2.659,52 

138 | LUMINARIA LED 36W COMPL BIV UND 70 R$ 93,06 R$ 6.514,36 
139 | LUMINARIA DE EMERG 30LED UND 50 R$ 25,41 R$ 1.270,33 
140 _|LUMINARIA TARTARUGA PLAST PTA UND 12 R$ 28,41 R$ 340,88 

141_|LUVA ESG PVC 40MM UND 20 R$ 1,90 R$ 38,07 
142 |LUVA LATEX FORRADA N°7 P UND 140 R$ 8,40 R$ 1.176,47 

143 | LUVA LATEX FORRADA N°8 M UND _| 110 R$ 8,40 R$ 924,37 

144 |LUVA LATEX FORRADA N°9 G UND | 130 R$ 8,40 R$ 1.092,43 
145 |LUVA SOLD PVC 20MM UND | 220 R$ 0,86 R$ 188,47 

146 |LUVA SOLD PVC 25MM UND 100 R$ 1,12 R$ 112,33 

147_|LUVA SOLD PVC 32MM UND 40 R$ 3,12 R$ 124,93 
148 |LUVA SOLD PVC 40MM UND 40 R$ 4,01 R$ 160,27 

149 | LUVA SOLD PVC 50MM UND 60 R$ 4,01 R$ 240,40 

150 | LUVA SR PVC 20X1/2 UND 110 R$ 2,59 R$ 284,90 

151_| LUVA SRM PVC 20X1/2 LATAO UND 50 R$ 4,06 R$ 202,83 
152 | MADERITE 10MM UND 70 R$ 86,33 R$ 6.043,33 

153_| MADERITE 15MM UND 90 R$ 132,67 _| R$ 11.940,00 
MANG JARDIM AZUL 1/2X1,80MM 

154 | METRO MT 100 R$ 5,22 R$ 522,33 
155 | MANG JARDIM SILICONE 1/2X1,80MM MT 20 R$ 5,22 R$ 104,47 

MANG P/ GAS TRANC MULT USO 
156_| 3/8X3,0 UND 10 R$ 7,99 R$ 79,90 
157_| MANG PRETA ELETRODUTO 3/4 100MT| UND | 100 R$ 2,29 R$ 228,87 

158 | MASCARA SEM VALVULA AZUL UND 30 R$ 4,71 R$ 141,17 

159 | MASSA CORRIDA PVA 18LT UND | 130 R$ 66,04 R$ 8.585,20 

160 | MASSA CORRIDA PVA 3,6LT UND 80 R$ 34,37 R$ 2.749,87 

161_| MULTIMETRO DIGITAL ELETRONICO UND 1 R$ 47,73 R$ 47,73           
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PA DE LIXO SUPER RESISTENTE FG 80 
162 |R UND | 48 | R$26,33 | R$ 1.264,00 

PARAF FRANCES C/ PORCA ACO ZINC 
163 | 1/4X3.1/2 UND | 100 | R$2,29 R$ 229,33 
164_| PARAF MADEIRA 3,5X22MM UND | 20 R$ 0,33 R$ 6,51 
165_|PARAF MADEIRA 4,0X20MM UND | 20 R$ 0,40 R$ 8,07 
166_|PARAF MADEIRA 4,5X40MM PHILIPS | UND | 50 R$ 0,77 R$ 38,50 
167_|PARAF PARA VASO BUCHA S-10 UND | 100 | R$4,60 R$ 460,33 
168 _|PARAF PARA VASO BUCHA S-12 UND [40 R$ 7,11 R$ 284,53 
169 |PARAF SEXT ROSCA SOB ZINC 1/4x50| UND | 100 | R$ 1,04 R$ 103,62 
170_|PARAF SEXT ROSCA SOB ZINC 1/4X70[| UND | 100 | R$ 1,44 R$ 144,00 

PARAF SEXTAV ACO FOSFATIZADO 
171_| 8X35X1 UND | 30 R$ 1,37 R$ 41,09 
172_|PASSA FIO 20MTS UND | 2 R$ 23,85 R$ 47,70 

PIA INOX CONCRETADA FRISADA 
173 |1,20MG UND | 1 R$ 185,17 | R$ 185,17 
174 | PIA SINTETICA 1.20X0.50 UND | 5 | R$120,33 | R$601,67 
175 _|PINCEL 2.1/2" 395/6 UND | 12 R$ 6,36 R$ 76,31 
176_| PINCEL 500 VRM 2 1/2" UND | 5 R$ 4,12 R$ 20,61 
177_|PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS 2P+T F.C | UND | 12 R$ 8,58 R$ 102,96 

PLAFON ECONOMIC E-27 PORCEL 
178 _|BCO UND | 90 R$ 6,09 R$ 548,10 
179 | PLUG FEMEA 10A UNIV. REF.57421/952 100 | R$3,93 R$ 392,89 

PLUG MACHO 10A UNIV REF.57421/901 
180 |T UND | 100 | R$3,26 R$ 325,56 
181 | PLUG ROSCAVEL 1/2 UND | 20 R$ 1,07 R$ 21,40 
182 | PNEU PARA CARRINHO MAO 3,25x8"_| UND | 100 | R$37,64 | R$3.763,78 
183 | PONTALETE COM OLHAU 1X1/4X1,50M| UND | 12 | R$38,82 | R$ 465,81 

PORCA SEXT ACO ROSCA GROSSA 
184 | ZINC 3/8 UND | 20 R$ 0,39 R$ 7,84 

PORCA SEXT ACO ROSCA GROSSA 
185 | ZINC 5/16 UND | 300 | R$0,33 R$ 99,67 
186 | PORTA CADEADO ZINC 3.1/2" UND | 20 R$ 7,84 R$ 156,88 
187_| PORTA DE COMPENSADO 60X209 UND | 50 | R$135,37_ | R$6.768,67 
188 | PORTA DE COMPENSADO 80X210 UND | 20 | R$135,37_| R$2.707,47 
189 | PORTA DE COMPENSADO 90X210 UND | 10 | R$ 182,33 | R$ 1.823,33 
190 | PORTA ELETRODO 500A UND | 8 R$50,04 | R$ 400,32 
191 | PORTA FERRO 0,80X2,07 DIR UND | 20 | R$359,67 | R$7.193,33 
192 |PREGO BELGO 1.1/4X13 =15X151KG | KG | 20 | R$23,00 | R$460,00 
193 |PREGO BELGO 2X12 =16X21 1KG KG | 20 | R$22,37 | R$447,47 
194 | PREGO BELGO 3X8 1KG KG | 20 | R$22,37 | R$447,47 
195 | PREGO P/ CERCA 7/8"X9mm KG | 40 | R$28,37 | R$ 1.134,93 

PREGO P/ TELHA GALV 18X30 500G 
196 | FIXA KG | 22 | R$25,37_ | R$558,21 
197 _| QUADRO DE DIST 6 NEMA 8 DIN UND |_ 8 R$ 86,04 | R$ 688,32 
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QUADRO DIST. 12A16 DIS EMBUT 
198 | S/BAR UND | 5 R$ 112,82 | R$564,09 

RALO SIFON QUADRADO 100X40MM 
199 |BC UND | 10 R$ 13,99 R$ 139,90 
200 |RALO SIFON REDONDO 100X38X40MM| UND | 10 R$ 13,99 R$ 139,90 
201 |RALO SINF REDONDO AGILEV UND | 50 R$ 13,99 R$ 699,50 
202 | REGISTRO ESF PVC 20MM SOLD UND | 90 R$ 7,99 R$ 719,10 
203 | REGISTRO ESF PVC 32MM SOLD UND | 40 R$ 16,99 R$ 679,60 
204 | REGISTRO ESF PVC 40MM SOLD UND | 28 R$ 28,37 R$ 794,45 
205 | REGISTRO ESF PVC 50MM SOLD UND | 30 R$ 28,37 R$ 851,20 
206 | REGISTRO ESF PVC 60MM SOLD UND | 20 R$ 45,60 R$ 911,91 
207 | REGISTRO PRESSAO SOLD 20MM UND | 10 R$ 6,23 R$ 62,29 

REGISTRO SFERA SOLD C/UNIAO 
208 | 20MM UND | 10 R$ 8,22 R$ 82,23 

REGUA ALUM. BITUBULAR 
209 | REFORCADA 2MT UND | 8 R$ 32,97 R$ 263,75 
210 |REJUNTE S FLEX SC 1KG PT UND | 200 R$ 2,82 R$ 563,73 
211 |REPARO BOLSA VEDACAO CX ACOPL | UND | 10 R$ 11,08 R$ 110,79 
212 |REPARO P/ REGISTRO REF.1991 UND | 10 R$ 4,42 R$ 44,20 
213 |ROLO LA SINTETICA 23CM 1396 UND | 12 R$ 9,43 R$ 113,11 
214 |ROLO LAN 05CM 14505 UND | 13 R$ 4,36 R$ 56,69 
215 |ROLO LAN MISTA 23CM 228/22 UND | 8 R$ 11,08 R$ 88,66 
216 |ROLO LAN SINT 15CM 321/15 UND | 5 R$ 14,50 R$ 72,50 
217 | SAIDA P/ CAIXA ACOPLADA UND | 10 R$ 36,87 R$ 368,68 
218 |SELADOR ACR 18LT UND | 10 | R$ 150,71 | R$ 1.507,07 
219 | SELADOR ACR 3,6LT UND | 6 R$ 41,33 R$ 248,00 
220 |SERRA ACO RAPIDO 18D UND | 120 | R$11,37_ | R$ 1.364,80 
221 | SERRA ACO RAPIDO 24D UND | 120 | R$11,37 | R$ 1.364,80 
922 |SIFAO SANF DUPLO MULTISIFAO UND | 40 R$ 14,50 R$ 579,91 
223 |SIFAO SANF MULTISIFAO UND | 30 R$ 22,11 R$ 663,40 
224 |SIFAO SANF. UNIV. BCO UND | 100 R$ 8,32 R$ 832,33 
225 | SOQUETE ADAP PORTA LAMPADA UND | 40 R$ 6,19 R$ 247,60 
226 | SOQUETE C/RABICHO UND | 85 R$ 4,22 R$ 358,98 
227 | SUPERCAL 5KG UND | 2000 | R$12,37_ | R$ 24.746,67 
228 | TANQUE DUPLO 0.98X0.50 UND | 1 R$ 122,71 | R$ 122,71 
229 | TE ESG PVC 100MM UND | 60 R$ 12,37 R$ 742,40 
230 | TE ESG PVC 40MM UND | 30 R$ 2,56 R$ 76,70 
231 |TEESG PVC 50MM UND | 10 R$ 4,99 R$ 49,90 
232 |TE SOLD PVC 20MM UND | 200 R$ 1,56 R$ 311,33 
233 | TE SOLD PVC 25 MM UND | 20 R$ 2,59 R$ 51,80 
234 | TE SOLD PVC 32MM UND | 60 R$ 4,59 R$ 275,40 
235 | TE SOLD PVC 40MM UND | 80 R$ 13,22 | R$ 1.057,87 
236 | TE SOLD PVC 50MM UND | 50 R$ 13,22 R$ 661,17           
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237_|TE SOLD PVC 60MM UND | 50 R$ 50,04 | R$2.502,00 
TELA MOSQUITEIRO PALHA VERDE 

238 | 1,20X5 UND | 40 R$ 4,22 R$ 168,93 
239 | TELHA CANAL MiIL_| 20 | R$ 1.22433 | R$ 24.486,67 
240 | TELHA COLONIAL MiL_| 20 | R$1.060,00 | R$ 21.200,00 
241 | TIJOLO DE FURO Mit_| 50 | R$612,04 | R$30.602,00 
242 | TINTA ACR 18LT AZUL UND | 80 | R$283,67 | R$ 22.693,33 
243 | TINTA ACR 18LT BRANCO GELO UND | 80 | R$ 183,67 | R$ 14.693,33 
244 | TINTA ACR 18LT P/PISO UND | 80 | R$311,00 | R$24.880,00 
245 | TINTA ACR 18LT BRANCO NEVE UND | 80 | R$ 183,67 | R$ 14.693,33 
246 | TINTA ACR 3,6LT AZUL UND | 30 R$ 67,71 | R$ 2.031,20 
247 |TINTA ACR 3,6LT BRANCO GELO UND | 80 R$ 51,00 | R$4.080,00 
248 | TINTA PO 2KG BRANCO GELO UND | 80 R$ 8,34 R$ 667,20 

TINTA SPRAY 360ML 8841 BRANCO 
249 | FOSCO UND | 10 R$ 24,71 R$ 247,07 

TINTA SPRAY 400ML OURO METALICO 
250 |COL UND | 10 R$ 24,71 R$ 247,07 

TINTA SPRAY AUTOM 300ML PRETO 
251 _|FOSCO UND | 10 R$ 24,71 R$ 247,07 
252 | TINTA SPRAY 400ML AZUL MEDIO UND | 5 R$ 24,71 R$ 123,53 
253 | TOMADA 2 ENTRADAS UND | 40 R$ 11,97 | R$ 478,93 
254 | TOMADA 2P+T 10A UND | 100 R$ 9,97 R$ 997,33 

TORNEIRA COZ PLAST 18CM ALAV 
255 | 1113-1 UND | 30 R$ 8,75 R$ 262,63 
256 | TORNEIRA JARD PLAST 1/21128PT _| UND | 100 R$ 3,97 R$ 397,33 
257 | TORNEIRA LAV BANH PLAST 1/2 1195 | UND | 40 R$ 12,97 | R$518,93 
258 | TORQUES E CHAVE FENDA 43408/160 | UND |_ 6 R$59,04_ | R$ 354,24 
259 | TRELICA FINA 5.0X3.4X3,8X6MT UND | 200 | R$44,37_ | R$8.874,67 
260 | TUBO AGUA PVC 20MM UND | 300 | R$20,37 | R$6.112,00 
261 | TUBO AGUA PVC 25MM UND | 200 | R$26,37 | R$5.274,67 
262 | TUBO AGUA PVC 32MM UND | 12 R$ 49,37__| R$ 592,48 
263 | TUBO AGUA PVC 40MM UND | 100 | R$83,37 | R$8.337,33 
264 |TUBO AGUA PVC 50MM UND | 120 | R$101,04 | R$ 12.124,80 
265 |TUBO CX DESCARGA PVC 1,20X40MM | UND | 40 R$ 18,00 | R$720,00 
266 |TUBO ELET 25MMX3M P/ ENERGIA UND | 40 R$ 13,37__| R$ 534,93 
267 _|TUBO ELET 32MMX3M P/ ENERGIA UND | 40 R$ 22,37 | R$ 894,93 
268 | TUBO ESGOTO PVC 100MM UND | 90 R$ 89,04 | R$8.013,60 
269 | TUBO ESGOTO PVC 200MMX6MT UND | 12 | R$517,37 | R$6.208,48 
270 |TUBO ESGOTO PVC 40MM UND | 95 R$ 39,37 | R$3.740,47 
271 |TUBO ESGOTO PVC 50MM UND | 30 R$54,71__| R$ 1.641,20 
272 |UNIAO SOLD 50MM UND | 50 R$ 25,37__| R$ 1.268,67 
273 | VALVULA 7/8 LAVAT E PIA 812 UND | 60 R$ 7,22 R$ 433,40 
274 _|VALVULA INOX 3.1/2" STANDARD UND | 5 R$ 18,22 R$ 91,12 
275 | VASSOURAO GARI 37CM UND | 40 R$ 40,71 | R$ 1.628,27           
  

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 

  

   



  

a a ee 

Se . j [rosa hee, -_. okt | 
PREFEITURA DE N° proc: SUNG 1504.7 
SAO JOAO ESTADO DO MARANHAO i rm 

-M. aoe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

Saeiica PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS a 
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 ee ete ee 

VEDA VASO BACIA SANIT (KIT 
276 _|PADRAO UND 49 R$ 25,37 R$ 1.243,29 

277_|VEDACIT IMPERMEAB. 3,6. CONC ARG| UND | 405 R$ 40,71 R$ 16.486,20 

278 | VERGALHAO 3/8 = 10MM 12 MT UND | 200 R$ 79,37 R$ 15.874,67 

279 _| VERGALHAO 5/16 = 8MM 12MT UND | 350 R$ 51,37 R$ 17.980,67 

280 | ZINCO GH 28 1 MT MT 140 R$ 64,04 R$ 8.965,60 

281 | ZINCO GH 28 60 MT MT 175 R$ 40,71 R$ 7.123,67 
TOTAL GERAL R$ 755.614,28 

oO NOTA: E obrigatério a indicagao de MARCAS dos produtos sob pena de desclassificagao da 
proposta. 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 

ANEXO II 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
PREGAO ELETRONICO 032/2022 - SRP 

ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA O 
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, 
TINTAS E OUTROS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
300603/2022. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES. 

AOS.....000+ dias do més de ......... do ano de 2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO 
DOS PATOS/MA, nas Dependéncias da Secretaria Municipal de Obras, na sala da Comissao 
Permanente de Licitag&o — CPL, no Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA, ............... CEP: 
65.695-000, SAO JOAO DOS PATOS - MA, juntamente com 0 Semhor ............ses00e+- , Secretario 
, gerenciador da presente ata, com base na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e na 
regulamentagao feita pelo Decreto Municipal n° ....... , em face das propostas vencedoras 
apresentadas no Prega4o ELETRONICO n° 032/2022 - SRP, cuja ata e demais atos foram 
homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE: 

Registrar os pregos dos produtos propostos pelas empresas, nas quantidades estimadas, de 
acordo com a classificagao por elas alcangada, por item, atendendo as condigdes previstas no 
instrumento convocatdério e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitando-se as 
partes as normas estabelecidas da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragées, 
conforme as clausulas seguintes: 

DO OBJETO 

CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA 6 o REGISTRO DE PRECOS dos itens da empresas 
vencedoras, conforme dados abaixo, para o futuro e eventual fornecimento de materiais 
hidraulicos, elétricos, tintas e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras, conforme quantidades e especificagdes constantes da clausula quarta desta ATA, 
conforme condicgdes e especificagdes constantes do edital do PREGAO ELETRONICO N. 
032/2022 — Sistema de Registro de Pregos - SRP, bem como das propostas comerciais das 
PROMITENTES CONTRATADAS. 

  

EMPRESA 
  

  

      
Paragrafo Unico: A presente Ata de Registro de Precos constitui-se em documento vinculativo e 

obrigacional as partes, com caracteristica de compromisso para futura contratagao. 

DAS OBRIGAGOES DOS LICITANTES REGISTRADOS 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos Patos/MA 

  

 



  

  

  

  

     
  

  

  

pron N° } 
PREFEITURA DE # N° PRO dO K { 
AO JOAO ESTADO DO MARANHAO | pin | Reeeeie §=PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS - MA___ = 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 ‘unicef 

CLAUSULA SEGUNDA: Sao obrigagées dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 

|. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICIPIO e/ou com os érgaos participantes no 
prazo maximo 05 (cinco) dias Uteis, contados da solicitagado formal. 

Il. Os produtos deverao ser entregues diretamente nas dependencias da Secretaria Municipal de 
Obras, conforme solicitag6es, acompanhada das respectivas notas fiscais onde os produtos 
recebidos serao fiscalizados e conferidos pelo setor de compras do Municipio em prazo nao 
superior a 05 (cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

Ill. Providenciar a imediata substituigao dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo 
MUNICIPIO, na forma de fornecimento dos produtos e ao cumprimento das demais obrigacdes 
assumidas nesta ata. 

IV. Reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da 
documentacgao apresentada, novos documentos que comprovem todas as condicdes de 

habilitagdo e qualificagdo exigidas no edital do PREGAO ELETRONICO n° 032/2022 - SRP. 

V. Prover condigdes que possibilitem o atendimento das obrigagées firmadas a partir da data da 
assinatura da presente Ata de Registro de Pregos. 

VI. Ressarcir os eventuais prejuizos causados ao MUNICIPIO, aos érgdos participantes e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execugao das obrigagdes 
assumidas na presente ARP. 

Vil. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salarios, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, 
indenizagdes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o 
MUNICIPIO e os Orgaos Participantes isentos de qualquer vinculo empregaticio, 
responsabilidade solidaria ou subsidiaria. 

Vill. Pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigacGées fiscais com base na presente 
ata, exonerando o MUNICIPIO e os Orgdos Participantes de responsabilidade solidaria ou 
subsidiaria por tal pagamento. 

DA VIGENCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREGOS 

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Pregos é de 12 
(doze) meses, a partir da data de sua publicagao, sendo vedada sua prorrogagao, exceto seja 
editado novo regramento pelos érgaos oficiais durante a vigéncia da mesma. 

DO REGISTRO DOS PRECOS 

CLAUSULA QUARTA: O prego registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes 

desta, encontram-se contidos na tabela abaixo: 

  

LOTE | 
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CLAUSULA QUINTA: A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada 
por qualquer 6rgao ou entidade da administragao que nado tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta e autorizagéo do Municipio e do fornecedor, sem prejuizo das 
quantidades registradas nesta Ata. 

Paragrafo unico: As contratagdes adicionais previstas nesta clausula nao poderdo exceder, por 
orgao ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata 
de Registro de Pregos. 

DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO 

CLAUSULA SEXTA: Sao obrigacdes do MUNICIPIO, entre outras: 

|. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, esta Ata de Registro de Pregos, providenciando a 
indicagao, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento as necessidades da 
Administragao, obedecendo a ordem de classificagao e os quantitativos de contratagao definidos 
pelos participantes desta Ata; 

ll. Observar para que, durante a vigéncia da presente ata, sejam mantidas todas as condi¢gées 
de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, bem assim, a sua compatibilidade com as 
obrigagées assumidas; 

lll. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugao do presente Registro de Pregos, através do 
setor de compras/Secretarias Municipais. 

lV. Publicar 0 prego, o fornecedor e as especificagdes do objeto, em forma de extrato, na 
imprensa oficial do Municipio, sem prejuizo de outras formas de divulgagao, inclusive pela rede 
mundial de computadores - Internet, durante a vigéncia da presente ata; 

DA CONTRATAGAO 

CLAUSULA SETIMA: Observados os critérios e condigdes estabelecidos no edital do Pregado 
ELETRONICO n° 032/2022 -SRP, 0 MUNICIPIO e/ou orgdos participantes, formalizagao seus 
respectivos contratos obedecendo os itens e quantidades de cada Secretaria, podendo também 

conforme o caso a Autoridade competente formalizar uma Unico contrato com os itens e 

quantidade de todas as Secretarias participantes. 

CLAUSULA OITAVA: O Registro de Precos efetuado nao obriga o MUNICIPIO a firmar as 
contratagdes nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitag¢ées especificas para o objeto, 

sendo assegurada ao detentor do registro a preferéncia de fornecimento, em igualdade de 

condig6es. 

CLAUSULA NONA: A contratacgao junto a cada fornecedor registrado sera formalizada pelos 

érgaos integrantes da Administragdo Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a 
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assinatura de contrato. 

-~DOPAGAMENTOACONTRATADA 

CLAUSULA DECIMA: O MUNICIPIO ou os érgdos municipais pagara 4 CONTRATADA, pelos 
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente 
entregue em até 30 (trinta) dias Uteis, apds o recebimento definitivo. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O pagamento sera efetuado através de deposito bancario, 
mediante apresentagao do documento fiscal competente, juntamente com os documentos 
pertinentes. 

DAS ALTERAGOES DA ATA 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteragdes, 
obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 

Paragrafo Primeiro: os pregos registrados poderdo ser revisto em decorréncia de eventual 
redugao daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, 
cabendo 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, 6rgado gerenciador 
desta ATA, promover as negociagées junto aos fornecedores registrados. 

Paragrafo Segundo: Quando os pregos registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior 
ao preco praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA 
devera: 

|. Convocar o fornecedor registrado para negociagao de redugao de precgos e sua adequacao ao 
praticado no mercado; 

ll. Frustrada a negociagao, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; 

lll. Convocar, pela ordem de classificagao do Pregao ELETRONICO, os demais fornecedores 
que nao tiveram seus pregos registrados, visando igual oportunidade de negociacao; 

Paragrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o 
fornecedor, mediante comunicagao e comprovagao formal, nado puder cumprir o compromisso, 0 
Orgao gerenciador da Ata podera: 

|. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicagao das penalidades 
previstas nesta Ata e no Edital do PREGAO ELETRONICO, confirmada a veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; 

ll. Para o disposto no subitem anterior, a comunicagao devera ser feita antes do pedido de 

fornecimento dos materiais; 

ll. Convocar, pela ordem de classificagao do PREGAO ELETRONICO, os demais fornecedores 
visando igual oportunidade de negociagao; 

Paragrafo Quarto: O MUNICIPIO revogara a Ata de Registro de Pregos sempre que nao houver 

éxito nas negociagées, na forma da legislagao vigente. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O Registro de Pregos dos fornecedores registrados sera 
cancelado quando: 

|. Houver interesse publico, devidamente fundamentado; 

Il. O fornecedor descumprir as condigdes da Ata de Registro de Precos; 

Il. O fornecedor nao assinar 0 contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita 
pelo MUNICIPIO; 

lV. Se constatar a existéncia de declaracdo de inidoneidade do fornecedor; 

V. O fornecedor nao aceitar reduzir o seu prego registrado, no caso deste se tornar superior ao 
praticados no mercado; 

VI. Por iniciativa do proprio fornecedor, quando mediante solicitagao por escrito, comprovar a 
impossibilidade do cumprimento das exigéncias do instrumento convocatério que deu origem a 
esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICIPIO. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Os precos da presente Ata serdo irreajustaveis durante a 
validade desta Ata; 

Paragrafo Unico: Nas hipdteses previstas no Art. 65, inciso II, alinea "d", da Lei 8.666/93, o 
MUNICIPIO podera promover o equilibrio econémico-financeiro do contrato, mediante solicitagao 
fundamentada e aceita. 

DAS PENALIDADES 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Pela inexecucdo total ou parcial da Ata ou do contrato o 
MUNICIPIO podera, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditdrio, aplicar 
a CONTRATADA as seguintes sangées: 

| - Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS - 
MA por prazo de até 5 (cinco) anos; 

ll - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica. 

lll - Adverténcia. 

IV - Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos produtos ou atraso 

na sua substituigao, e por ocorréncia de ato ou fato em desacordo com o proposto e o 

estabelecido neste Edital, até o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 

oficialmente. 

V - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecugao 

total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 quinze) dias corridos, contado da 

comunicagao oficial. 
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VI - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punicgao ou até que seja promovida a reabilitagao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a licitante 
ressarcir a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS - MA pelos prejuizos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: A penalidade de adverténcia podera ser aplicada nos seguintes 
casos, independentemente da aplicacdo de multas: 

|. Descumprimento das obrigagdes assumidas contratualmente, desde que nao acarretem 
prejuizos para o MUNICIPIO; 

Il. Execugao insatisfatoria ou inexecucgao da entrega do material, desde que a sua gravidade nado 
recomende o enquadramento nos casos de suspensdo temporaria ou declaragéo de 
inidoneidade; 

Ill. Pequenas ocorréncias que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos servicgos 
do MUNICIPIO ou dos érgos municipais; 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem 
que tenham sido apresentadas justificativas plausiveis, estara caracterizado o descumprimento 
total das obrigagdes assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso Il da 
Clausula Décima Quinta, podera o MUNICIPIO optar pela rescisdo do Contrato. 

Paragrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso || da Clausula Décima Quinta nao impede 
que o MUNICIPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Prego do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sangdes previstas na Clausula Décima Quinta, em seus 
incisos |, Ill e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditorio da 
PROMITENTE e/ou CONTRATADA. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA: As multas aplicadas seraéo descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo MUNICIPIO; 

Paragrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICIPIO, ou sendo este insuficiente, 
cabera 4 CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo maximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contado da data da comunicagao de confirmagao da sangao; 

Paradgrafo Segundo: No se realizando 0 pagamento nos termos acima definidos, 0 MUNICIPIO 

podera, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, nado sendo este suficiente, far-se-a a 

sua cobranga judicialmente. 

CLAUSULA DECIMA NONA: A penalidade de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administracado Publica sera proposta se constatada ma fé, agao maliciosa e premeditada 

da CONTRATADA em prejuizo do MUNICIPIO, evidéncia de atuagado com interesses escusos 

ou reincidéncia de faltas que acarretem prejuizos ao MUNICIPIO ou aplicagdes sucessivas das 

outras penalidades anteriormente descritas. 

Paragrafo Unico: A penalidade prevista nesta clausula, 6 de competéncia exclusiva do 

MUNICIPIO, facultada a contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contradit6rio, no 

prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitagao ser 
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requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicagao. 

DISPOSIGOES FINAIS 

CLAUSULA VIGESIMA: As omissées desta ATA e as duvidas oriundas de sua interpretagado 
serdo sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGAO ELETRONICO n° 
032/2022 - SRP e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso 
de conflito, as disposigdes do Edital sobre as das propostas. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: O presente registro decorre de adjudicagdo as 
PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrigées, quantidades e especificagées 
constam no Termo de Referéncia Anexo |, do PREGAO ELETRONICO n° 032/2022 - SRP, 
conforme decisdo do Pregoeiro do MUNICIPIO, lavrada em Ata e homologacdo feita pelo senhor 
Prefeito Municipal. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Cabera 4a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS 
PATOS/MA 0 gerenciamento da presente Ata de Registro de Pregos nos termos da legislagao 
vigente. 

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca do Municipio de SAO JOAO 
DOS PATOS/MA, para dirimir quaisquer duvidas decorrentes da execugao desta ATA, com 
renuncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) vias de igual 
teor e forma. 

Local e data 

ORGAO GERENCIADOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA 

ORGAO PARTICIPANTE 

FORNECEDOR 

TESTEMUNHA 

TESTEMUNHA 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 —- SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

ANEXO III 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

CONTRATO N° ......000 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS 
PATOS E A EMPRESA , 
PARA O FIM QUE ESPECIFICA. 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA, com sede a............. , S/N - 
Centro, CEP: ....... , SAO JOAO DOS PATOS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob 0 n.°® ..0.........ceeeeeee , através da 
Secretaria Municipal de ........... , heste ato representado pelo Sr. ............ Secretario Municipal, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado.............. doravante denominada simplesmente de 
CONTRATANTE, e do outro lado a empesa .............. § “SNPS 8 ssscaiemcxvensss PRUE caressa sexes 
Cidade — UF — CEP................ neste ato representa pelo eee eee , portador do CPF n. 0 
seneeee , doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo n° 300603/2022, e proposta apresentada, conforme ATA DE 
REGISTRO DE PRECOS N° ..........., que passam a integrar este instrumento, independente de 
transcrigao, na parte em que com este nao conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o 
presente CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° ..........ccccscssseenee , regido 
pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as clausulas e condig¢ées seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o futuro e eventual fornecimento de materiais hidraulicos, 
elétricos, tintas e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de 
acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGAO ELETRONICO n.° 
032/2022 e Atade Registro de Pregos n°...... , que, com seus anexos integram este instrumento, 
independente de transcrigao, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato esta 
consubstanciando no procedimento licitatorio realizado na forma da Lei n.° 8.666/93. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 
  

O valor do presente contrato é de R$ ........... _ ) aserpago, em até 30 dias, apos a entrega 
dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovagao do Setor 
competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraida da proposta de 
precos vencedora do certame: 

  

  

  

  

MATERIAL ......... 

Item | Descrigao Und Qtd. V. unit. V. total 

1 

2                 
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PARAGRAFO PRIMEIRO: O prego aqui contratado nao sofrera reajuste e inclui todas as 
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes 
sobre os materiais. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

Para a execucao deste contrato, entre outras, constituem obrigagdes da CONTRATADA: 

a) Entregar os materiais, diretamente nas dependenciadas da Secretaria Municipal de Obras 
localizada na sede do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA, de acordo com a solicitagao 
de fornecimento feito pela Secretaria Municipal de Obras, sob pena de rescisdo de contrato; 

b) Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes 
assumidas, todas as condi¢ées de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

c) Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE; 

d) Arcar com eventuais prejulzos causados € CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiéncia ou irregularidade cometida na execugdo do Contrato; 

e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituig¢ao, conforme o Edital e Termo de 
Referencia; 

f) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionarios venham a causar ao patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da 
execucao do Contrato; 

g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que nao estejam em 
conformidade com o termo de referéncia e proposta de pregos, com as mesmas especificagées; 

h) Comunicar 4 Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovagao; 

i) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas 

condigées autorizadas no Termo de Referéncia ou no Termo de Contrato; 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao de garantia e quaisquer 

outras que incidam ou venham a incidir na execugao do Contrato. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

a) Prestar as informagées e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA; 
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b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condigées 
estabelecidas no Edital; 

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificagdes do Edital: 

d) Comunicar a CONTRATADA apés apresentacao da Nota Fiscal, 0 aceite do servidor 
responsavel pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

e) Fiscalizar a execugao do Contrato, aplicando as sang6es cabiveis, quando for o caso; 
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus 
anexos, inclusive, no Contrato; 

g) Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso de 
execugao do objeto, fixando prazo para a sua corregao. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execugao do contrato, a partir da assinatura 
deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessario atendimento total do material 
cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de ....... , consoante disp6e o art. 
57 da Lei n. 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - CONDICOES DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apds o fornecimento 
por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apés a apresentagao da 
Nota Fiscal/Fatura,em que deverao ser discriminados os numeros das_ respectivas 
requisigées. 

Os pagamentos serdo efetuados pela Secretaria Municipal de Obras através de dotacdes de 
recursos proprios, conforme suas solicitagdes e entrega dos materiais. 

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta de recursos proprios do municipio da 
seguinte dotagao orgamentaria: 

Conforme Decreto Federal n.° 7.892/2013, Capitulo V, art. 7.° § 2.°, para registros de pregos nao 
se faz necessario de inicio a indicagao de Dotagaéo Orgamentaria, que somente sera exigida para 

formalizagao do Contrato ou outro instrumento habil e quando necessario a contratada 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

  

O atraso injustificado na prestagdo dos servigos ou entrega dos materiais sujeitara a 

CONTRATADA 4 aplicagdo das seguintes multas de mora: 

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto 

em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 
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b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em 
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor 
do Contrato. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE podera 
aplicar as seguintes sangdes a CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipdéteses 
de inexecugao total ou parcial do Contrato: 

a) adverténcia escrita; 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato; 

c) impedimento para participar de licitagao e assinar contratos com o Municipio de SAO JOAO 
DOS PATOS pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e assinar contratos com a 
Administragao Publica, pelo prazo previsto na alinea anterior ou até que a CONTRATADA 
cumpra as condigdes de reabilitagao; 

PARAGRAFO SEGUNDO - As sancées previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser 
aplicadas conjuntamente com a prevista na alinea “b’. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE 
propor a aplicagdo das penalidades previstas, mediante relatério circunstanciado, apresentando 
provas que justifiquem a proposi¢ao. 

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estara sujeita a aplicagao de sangdes 
administrativas, dentre outras hipéteses legais, quando: 

a) prestar os servicos ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito; 

b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE; 

c) descumprir os prazos e condigées previstas neste Contrato. 

PARAGRAFO QUINTO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias 
consecutivos contados da data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela 
CONTRATANTE. 

PARAGRAFO SEXTO - O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. 

PARAGRAFO SETIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, 

fizer declaracdo falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagao e da ampla 

defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic¢ao e até que seja promovida a 

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. 
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CLAUSULA NONA — DA RESCISAO 
A inexecugao, total ou parcial, deste Contrato ensejara a sua rescisao com as consequéncias 
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento. 

  

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisdo de pleno direito do presente 
Contrato, as hipdteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrera nos termos do art. 79, do 
mesmo diploma legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisdo do presente Contrato podera ser determinada por ato 
unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos | a XII e XVII do art. 
78 da Lei n.° 8.666/93, devendo ser procedida de autorizacdo escrita e fundamentada da 
autoridade superior. 

  

- PARAGRAFO TERCEIRO - Este Contrato podera ser rescindido por convengao das partes, sem 
qualquer sangao ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitagao, desde que haja 
conveniéncia para a CONTRATANTE. 

PARAGRAFO QUARTO - Fica ainda assegurado € CONTRATANTE, 0 direito a rescisdo 
unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagdo judicial, nos 
seguintes casos: 
a) Para atender o interesse e conveniéncia administrativa, mediante comunicagao a Contratada 
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto 
efetivamente entregue até a data da rescisao; 
b) descumprimento de qualquer determinagao da CONTRATANTE, feita em base contratual; 
c) transferéncia do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizagao previa 
e expressa da CONTRATANTE; 
d) desatendimento das determinagées regulares de representantes que forem designados pela 
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto; 
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

  

a) PARAGRAFO QUINTO: Em caso de rescisdo Administrativa ficam reconhecidos os direitos da 

' Administragao, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislagao especial no que 
couber. 

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES 

  

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos ou 
supressées que se fazem necessdrios, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
  

Os produtos deverdo ser entregues diretamente nas dependencidas da Secretaria Municipal de 

Obras, estabelecida na sede do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

Os pedidos dos produtos licitados serao feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podendo 

também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e sua demanda. 

O prazo de entrega dos Materiais sera imediato, em até 05 (cinco) dias apos o recebimento da 

Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 
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Qualquer desconformidade em relagaéo ao Edital sera comunicada pela Comissdo de 
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir 0 produto ou a totalidade 
do produto no prazo maximo de 02 (dois) dias, sob pena de incidir nas penalidades por 
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa 
contratada. 

No ato da entrega das mercadorias junto a Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de 
Fornecimento, o recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO através da assinatura do 
canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferéncia do produto 
entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitario e o total dos mesmos. 

ay Se, apds 0 recebimento provisério, constatar-se que os produtos fornecidos estao em desacordo 
com a proposta, com defeito, fora da especificagao ou incompletos, apds a notificagdo por escrito 
a contratada serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso 0 pagamento, até que 
sanada a situagao. 

A aceitagao 6 condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera 
realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposicao, data e assinatura do carimbo de 

“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura. 

O recebimento provisdério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

Os produtos deverao ser entregues nos locais citados acima, em horario comercial de segunda 
a sexta-feira, das 08:00 as 18:00 horas. Caso seja necessaria a entrega fora do horario 
estipulado, a contratada devera comunicar a Contratante/recebedor do horario e possibilidade 
de entrega em comum acordo. 

a Caso a data do recebimento coincida com dia em que nao haja expediente na Secretaria 
solicitante, o mesmo se fara no primeiro dia util imediatamente posterior. 

A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem 6nus para o MUNICIPIO DE SAO 
JOAO DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a substituigao de 
toda unidade que apresentar imperfeigdes, defeito de fabricagao, quaisquer irregularidade ou 
divergéncia com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, ainda que 
constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

CLAUSULA DECIMA_ SEGUNDA - ATUALIZACAO FINANCEIRA, COMPENSACOES 

FINANCEIRAS E DESCONTOS 

  

ATUALIZAGAO FINANCEIRA 
No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 

devido sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a 

data do efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo—IPCA, mediante 

aplicagao da seguinte formula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30—1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; . 

IPCA = percentual atribuido ao Indice de Precos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a 
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partir da data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

COMPENSAGOES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
No caso de eventual antecipagcdo de pagamento, o valor devido podera ser descontado 
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, 
pelo Indice de Precos ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicagaéo da seguinte 
formula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30—1] x VP, onde: 
AF = atualizagao financeira; 
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Precos ao Consumidor Amplo, com vigéncia a 
partir da data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO 

A CONTRATANTE designara um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme 
0 caso, 0 qual promovera 0 acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalizagao do 
contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro prdéprio as falhas 

detectadas e comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 
67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposicdes constantes da SECAO V da Lei n° 8.666/93, que 
versa sobre inexecugao e rescisao dos contratos administrativos celebrados com a 
Administragao Publica. 

Ficam ressalvadas as demais sangées administrativas aplicaveis aos Contratos Administrativos, 
conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 
21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas 
justificativas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS 
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem 
como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisao e aplicagao 
das sangées administrativas cabiveis. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA HABILITACAO 

A CONTRATADA tera que manter durante a execugao do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigagées por ela assumidas, as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitacao. 
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS COMUNICAGOES 

Qualquer comunicagao entre as partes a respeito do presente Contrato, sé produzira efeitos 
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a 
sua efetivagao, nao sendo consideradas comunicagées verbais. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO 
  

O extrato do presente Contrato sera publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, 
obedecendo ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da Lei Federal n° 8.666/1993, 
sendo a publicagao condigao indispensavel a sua eficacia. 

CLAUSULA DECIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2012, 
Decretos Municipais e dos principios gerais de direito. 

CLAUSULA VIGESIMA - DA VINCULAGAO DO CONTRATO 

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGAO ELETRONICO N° 032/2022 - 
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP e a proposta vencedora, conforme exposto no 
inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
  

A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou 
terceiros, razao de ac&o ou omissdo, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus 
prepostos, independentemente de outras combinagdes contratuais ou legais, a que estiver 
sujeita. 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 

  

Fica eleito o foro da Cidade de SAO JOAO DOS PATOS -— MA, com rentncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos. 

SAO JOAO DOS PATOS(MA), de de 2022. 
  

  

CONTRATANTE 
Prefeito Municipal 

  

CONTRATADA -Representante Legal 

TESTEMUNHAS: 
  

CPF: 
  

CPF: 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACAO 

TIMBRE DA EMPRESA 
(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa) 

DECLARAGAO 

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitagao, na Licitagao Pregdo Eletronico 
n° 032/2022, aberto do Processo Administrativo n° 300603/2022, instaurada pelo MUNICIPIO 
DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, que a empresa: 

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXII| do art. 7° da Constituigao Federal e inciso V do art. 27 
da Lei Federal n° 8.666/93, de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
e insalubre e nao emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir 
de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal n° 4.358, 
de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de outubro de 2002; 
- Nao esta impedida de contratar com a Administragao Publica; 

- Nao foi declarada inidonea por ato do Poder Publico; 
- Nao incorre nas demais condigées impeditivas da lei 8666/93. 
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitagao. 

Cidade (UF) .., ... de de 2022 

Nome da empresa + Carimbo 

Nome do responsavel legal da empresa 
RG do responsavel 
CPF do responsavel 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

ANEXO V 

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDICOES DO EDITAL 

TIMBRE DA EM PRESA 
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa) 

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregdo e os termos 

constants no Edital PREGAO ELETRONICO N° 032/2022 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento 

bem como temos todas as condigdes de cumprir as exigencias ali contidas no que concerne a 

apresentacgao de documentagao para fim de habilitagao. 

Cidade (UF).., ... de de 2022 

Nome da empresa + Carimbo 
Nome do responsavel legal da empresa 

RG do responsavel 
CPF do responsavel 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

ANEXO VI 
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL PARA 

FORNECIMENTO 

A SER APRESENTADA APOS A DISPUTA E READEQUADA AO ULTIMO LANCE 

TIMBRE DA EMPRESA 
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa) 

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK 

PREGAO ELETRONICO N° 032/2022, aberto do Processo Administrativo n° 300603/2022 

Fornecedor: 

CNPJ: Inscrigao Estadual: Bairro: 
Endereco: Estado: 

Telefone: 
Conta Corrente: 

Banco: Agenda: 
VALIDADE DA PROPOSTA: no minimo 60 (sessenta) dias. 
PREVISAO DE ENTREGA: 
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL: 
Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, observe as condigées estabe/ecidas no 
Edital: 

  

Modelo Total 
  

Lote/iitem|Qtde. |Unid. |Especificagdes Mod a Unitario [Prego 
R 

          01 
  

Valor Total e final por extenso do Item: R$( ) 
  

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE: 

( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes, e que fazemos prova 

de tal condigao com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no 

Edital. 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getiilio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos Patos/MA 

 



  

@
 

  

  

  

Ih 
ne PRoCAIG0S 1 10) 

SAO JOAO ESTADO DO MARANHAO = Bl 
“Eaeke =PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS-MA-~ ... "2 

CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unicef ts 
    

IMPORTANTE: 

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se 
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamagao ou indenizagao. 

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitagao das regras deste processo 
licitatorio. 

3- Declaramos que nesta proposta estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, transporte (carga e descarga) ate o destino, taxas e encargos sociais, obrigagdes 
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a 
contratagao. 

Cidade (UF) .., ... de de 2022 

Nome da empresa + Carimbo 
Nome do responsavel legal da empresa 

RG do responsavel 
CPF do responsavel 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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PREGAO ELETRONICO N.° 032/2022 — SISTEMA DE REGISTRO DE PRECGOS 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE 

TIMBRE DA EM PRES A 
(Nome da empresa, CNPJ e enderecgo da empresa) 

Ao Pregoeiro do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitagao, 
sob a modalidade PREGAO ELETRONICO n° 032/2022, aberto do Processo Administrativo 
n° 300603/2022, instaurada pelo MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, que: 

e Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se 
fagam necessarias; 

e Comprometemo-nos a manter, durante a execugdo do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigagédes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao 
exigidas na licitagao; 

e Comprometemo-nos a repassar na propégao correspondente, eventuais redugdes de 
pregos decorrentes de mudangas de aliquotas de impostos incidentes sobre o 
fornecimento do objeto, em fungao de alteragées de legislagao correspondente, 
publicada durante a vigencia do Contrato; 

e Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 - Codigo de 
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregao Eletronico n° 
032/2022, aberto do Processo Administrativo n° 300603/2022, instaurada pelo 
MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS/MA.’ 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

Cidade (UF) .., ... de de 2022 

Nome da empresa + Carimbo 
Nome do responsavel legal da empresa 

RG do responsavel 
CPF do responsavel 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Jodo dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO N.° 032/2022 —- SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 

ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA 
alll DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU 

TIMBRE DA EMPRESA 
(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa) 

() MICROEMPRESA 
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

FGioie va aiewo RG py aes Ria wWeinee ea SNA Rates Eman eERS inscrito no (razao social da empresa) Social da 
Empresa) CNPJn®..............0.006 , enderego, cidade. 

DECLARO, sob as penas da lei, que a Empresa: ..............ccceeeeeeee eee ee , inscrita no CNPJ 

1 scnumansesmexes , cumpre os requisitos legais para a qualificagado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, 

em especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 

estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das 

vedagées constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 

14.12.2006, e que se compromete a promover a regularizagao de eventuais defeitos ou 

restrigdes existentes na documentagao exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

Sou optante do Sistema Simples Nacional? 
() SIM ()NAO 

Cidade (UF) .., ... de de 2022 

Nome da empresa + Carimbo 
Nome do responsavel legal da empresa 

RG do responsavel 

CPF do responsavel 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Gettilio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SA0 Jodo dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO N.° 032/2022 —- SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR 

(papel timbrado da empresa) 

TIMBRE DA EMPRESA 

(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)................6.0060 (nome empresarial da 

licitante) , inscritano CNPJ n°: , com sede na(endereco complete ) , por 

intermedio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) .............. ‘ infra-assinado, 

portador(a) da Carteira de Identidade n° ....e do CPF/MF n° ....... , para fins do 

presente processo licitatorio, DECLARA nao possuir em seu quadro societario conjuge, 

companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, 

ate o terceiro grau, de servidor publico da ativa na Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS 

PATOS/MA que impossibilite a participacdo no referido PREGAO ELETRONICO N° 

032/2022. 

Cidade (UF) .., ... de de 2022 

Nome da empresa + Carimbo 
Nome do responsavel legal da empresa 

RG do responsavel 
CPF do responsavel 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65,665-000, Sao Jodo dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 —- SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

ANEXO X 
Ficha tecnica descritiva do objeto 

Ficha Tecnica Descritiva do Objeto 
Numero do edital: 
Ogao comprador: 

  

Lote/Item DESCRICAO 
MARCA 

QUANT |MODELO 
e VAL 
UNIT. 

MAL. 
TOTAL 

  

            
  

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preco para o lote unico (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitagao e que nossa proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento 
convocatorio (edital). 

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributagao de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006. 

(Somente na hipotese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(ME/EPP). 

Data: 

Observacao: por forga da legislagdo vigente, e vedada a identificagao do licitante. 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 

Av. Getulio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sao Joao dos Patos/MA 
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PREGAO ELETRONICO: N° 032/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS 

ANEXO XI 
Modelo Carta Proposta do objeto 

(Local e data) 

Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA - MA. 
Comissao Permanente de Licitagées - CPL 
Ref.: Pregao ELETRONICO n° 032/2022 

Prezados Senhores, 

Apdés cuidadoso exame e estudo do Pregéo ELETRONICO em referenda, com os quais 
estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o futuro e eventual 
fornecimento de materiais hidraulicos, elétricos, tintas e outros para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras, de interesse do Municipio de SAO JOAO DOS 
PATOS/MA, objeto do certame. 

O valor global de nossa propostae de R$ (.... extenso ), conforme detalhado na 
Planilha de Quantidades e Pregos anexa. 

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Pregos 
sao estimativos, e poderao variar para mais ou para menos, em fungao das reais 
necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA, observados 
os limites legais. 

Nossa proposta e valida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos 
seja adjudicado o objeto da licitagéo, comprometemo-nos a comparecer no local, data e 
horario estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA 
para a assinatura do Contrato. 

Atenciosamente, 

Nome da empresa + Carimbo 
Nome do responsavel legal da empresa 

RG do responsavel 
CPF do responsavel 

OBSERVAGAO: PREENCHIMENTO OBRIGATORIO COM TODOS OS DADOS 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
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