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EDITAI DE LICITAçÁO
PREGÁo ELETRôMco sRP N'ol9/2022

PROCFSSO ADMIMSTRAIIVO N' 2ONOB - CPL/MA

I.I. A PREFEITURA MUMCIPAL DE MAGALHÃES DE AL]VÍEIDA/MA, POT MCiO dA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO - CPL, a§av6 de seu Pregoeiro, de§ig.Dado, toma
púbtico para coúecimento dos inteÍessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade
PREGÃo, em sua forma ELETRÔMCA, REGISTRO DE PREço sob o n' SRP

Al9/2022(Procexo Administrativo n" 2022023 - CPL, do tipo menor preço, dividido por item

disputado por item o certame se realizará, às l4h00min (quatorze horas) do dia 2§:dç-o}8jünsl,J2?^'
destinado ao Registro de Preço para futura aquisição de gêneros alimenticios, Para atendimento da
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida /Ma.,conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legistaçAo que se aplica a modalidade
Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da

Administração Pública; ki Federal n' 8.666, de 2l/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal, institui normas para ticitaçÕes e contÍatos da Administração Pública e ú outras

proüdências, sendo apticadas ainda todâs as suas alteraçoes; Lei Federal n' 10'520, de 17 /07 /2N2:
instirui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos teÍrnos do aÍ. 37, inciso

XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitaÉo denominada pregão, para aquisiçao de bens e

serviços comuns, Decreto no 10.024119 de 20 de Setembro de 2019, Regúamenta o pregáo, na forna
eletrônica, para aqúsição de bens e seryiços comuns e serviços comuns de engenlaria, e dá outras

proüdêncial, e úcreto Municipal Ol2/2022 Regulamenta o pÍegáo, na forma eleüônica, para

àquiSiçao de bens e serviços comuns e serviços comuls de engeúaria, e dá outras providências no

ambito Municipal e Lei Complement u n" I23, de 14/12/2N6: Institui o Estatuto Nacional da

Microempresa ã da E.pr.sa de Pequeno Porte e alteÍa outÍos dispositivos legais, alterada pela Lei

complementar no. 147 de 07 de agosi o de 2014, e subsidiadamente, no que couber, as disposiçÕes da

Lei nà 8.óóó193 e suas alteraçÕes posteriores, bem como as condiçÕes estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.

1.3. o recebimeato das propostas será a partir das 20 (vinte horas) do dia.]l de^abril de 2022. o
inicio da sessão pública seiá ài 14:h00min (quatorze horas) do dia 25 de abril de 2022, no etdereça

eleuônico wwwpoÍaldecompraspublicas.com.br, no hor&io de Brasilia ' DF'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE MAGALHÃTS OE ALMEI

Ruâ M6ooêl Pires dc Cax[Ío,279 - Ccntro - CEP 65.560{00 Magdhâ.s dc Almcidâ - Ma
CNPJ: 06.988.9761000149

A entega da proposta leva a participante a aceitar e acatar i§ normas contidas no pres€nte1.4.
Edital

1.5 A Ata d€ REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃO por qualquer

órgão ou entidade da Administração inclusive autaÍquias federais, estaduais ou municipais de Órgáos

púílicos, estatais ou ainda de regime próprio qué nâo tenha participado do certame licitatório

mediante preüa consulta ao órgao gerenciador.

2.1. Regisüo de Preço para futura aquisição de gêneros alimentícios para gêneros alimenticios, para

atender-as necessidadei da Prefeitura Municipat de Magalhâes De Almeida/Ma'

3. l. Poderâo paÍicipar deste Pregão;

tI{.
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3.l.l.Quaisqua empÍesas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade peninente ao
objeto da ticítação e que atenderem a todas as erjgências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste Edital e seus Anexos;

4, L Não poderão participar deste Pregão:

4. l. LEmpresas que nâo atenderem às condiçÕes deste Editai.

4.1.2. Empresas que es§am em concordata ou em processo de falência' sob concurso de

credores, em dissoluçao ou em liquidação;

4.1.3. Empresas que teúam sido declaradas inidôneas PoÍ ór8ão da AdminisÚação PÚblica,

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato

púlicado no Diário Oficiat da Uniáo, do Estado ou do Municip.io, enquanlo
perdurarem os motivos determinantes da puniçao lgualmente rão Poderão- paÍiciPai
.§ empresas suspensas de licitar e contrataÍ com a Prefeitura Municipal de Magalhães

De Almeida/Ma, Estado do Maranhao.

4.1.4. Empresas reunidas em mnsórcio, que sejam controladas, coligada< ou súsidiárias entre

si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4. L5. Servidor de qualquer órgAo ou entidade vincutada a PrefeifiÍa Municipal de Magalhães

oe AtmeidarMa, bem assim a empÍesa da qual tal sewidor seja sócio, dirigente ou

responsável técnico.

4.1.ó. EstÍangeiÍas nâo autorizadas a funcionar no País.

-, 5.1. O credenciamento úÍ-se-á pela atribuição de chave de identificação e de seúa, pessoal e

i"trunrfoir.i, pra acesso ao sistema eletrônico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.2. O credenciamentojunro ao provedor do sisterna imglica responsabilidade legal daIICITANTE
óu a. r., representante íegal e piesunçao de sua capacidade técnica paÍa rcalizaçLo das ransaçÕes

inerentes ao Pregão EletrÔnico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICÍTANTE é de sua responsabilidade exdusiva, incluindo

ãuirqri. 
-t 

-tãçao efetuada direiamente ou por seu l?r1gntlnte, nâo cÚe!.dg ao provedoÍ do

,'irt ,i," ou a prefeitura Municipal de Magalhaes De Almeida/Ma responsabilidade por evertuais

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por teÍceiÍos'

5.4. Quando da participação das microempresas e empres de peqüeno porte dever-ão seÍ dotados os

ortéÀs estabelecidos no'art. 4 da Lel iompleruerar a" 123, de 14/ l2/?,W: Institui o Estatuto

Nu.ion"f á fr4i"-empresa e da Empresa de Pequeno Porte e alte? outros dispositivos legais, alteÍada

p.fu i"i Càrpf., qrtar n". 147 aà OZ Ae agósto de.20l4€ subsidiaÍiamente, no que couber, as

àisposiçoes dalel n" 8.66/93 e sua§ alteÍaçÕes posleriores.
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ó.1. A licitante vencedora deverá apÍesentaÍ, obriSatoriamente, no original ou cópia deüdâmente
autenticada em caÍtório, a seguinte documentação:

ó.f .1 HúiütaÉo Juúüca

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do
Empresário.

b) Ato constitutivo, esta§Jto ou contrato social em vigor, devidameate registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por açÕes,

acompanhado de documentos de eleição de seus adminisúadores; Cpf, RG do
Empresário.

c) Prova de regularidade fiscal, perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receíta
Federal do BrasiÍ (RFB) e pela Prooradoria4eral da Fazenda Nacional
@GFN), referente a todos os créditos tributádos federais e à DÍüda Ativa
da UnAo (DALI) por elas adminisúados, indusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Ponaria Conjunta n' 1.751, de

02/ 10/2014, do Secreuirio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional do(s) responsável(eis) (diretor, sÓcio ou
superintendente) da empresa ou firma licitante.

i'ír'i :rcao
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d)

e)

8)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perarte ajustiça do trabalho'
mediante a apresentaçAo de certidão negativa ou positiva com eíeito de

negativa, nos termos do Título VII-A da CoDsolidaçâo das I ,eis do Trabalho,
apiovada pelo Decretolei n" 5.452, de l" de maio de 1943;t certidão

ónforme ô artigo 5' da poÍÍaÍta l42l /2014 do MinistéÍio do Trabalho e

Emprego do(s) 
-responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da

empresa ou firma licitante.

Inscrição do ato constitutivo, no ca§o de sociedades civis, acompaúada de prova

de diretoria em exetcício;

DecÍeto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade esÚangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da LicitaÍlte, dentro

do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

0

h) Certidâo Simplificada expedida pela Junta Comercial de Oúgem da

iicitante, denro do eiercício em ügor, obedecendo ao prazo de validade'

ó.1.2 RegElaÍldade Ftscal:

a) Prcva de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJI

b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, peÍante a Fazenda Nacional, mediante

apresentaçâõ de certidito expedida conjuntamente pela Secretaría da Receita

ÉeOerd aó Srasit (RFB) e pelá ProcuradoriaCerat da Fazenda Nacional (PGFIO,

referente a todos ôs créditós tributários federais e à Díüda Ativa da União (DA[I)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à SeguÍidade Social, nos termos

:.1
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da Portaria Conjunt an' 1.751, de02/ 10/2014, do Secretário da Receita Federal do

Brasil e da Procuradora-Gerul daPazenda Nacional.

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,

expedida pelo Estudo do domicílio ou sede do licitante' comprovando a

regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) CeÍtidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida
- Ãtú àó artiao , eipedida peta procuradoria ceral do Esrado do domicÍlio ou sede

do licitante;

e) Certihcado de Resularidade de Situação do FGTS - CRF, emitido pela Caixa
- E;;;ffi"; ieaerá - CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de

Garantia por TemPo de Serviço;

t) Certidâo Negativa da DÍvida Ativa do Município de origem;

g) Certidão Negativa de Débitos do municlpio de origem da licitante;

h) Alvará de Lícença, Funcionamento e LocalizaçAo do eshbelecimento do licitante'

6.1.3 Qualificação Econômico'Financeka:

a)certidãoNegativadeFalênciaeConcordataemitidapetocartóriodistribuidordasede
do licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de

origem da licitante

c) A§ empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumpú a exigência deste
' 

subiteÀ mediante a apresentação do Balanço de Abernua'

6.1.4 Regulartítade Trúalhista:

a) CenidÍto Negativa de Débitos Trabathistas - CNDT (em www tí gov br)' em
-' 

á.prir.nto" I' t*i "; 
lz uoizol l visando comprovar a inexistência de débitoe

inaaimpti<los perante a Justiça do Trabalho'

6.1.5 Quafncaçilo Técnica: Cumprimento do disposto no aÍt' II' § 1" do ut' 30 da8'666/93:

a) Atesado fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado' comprovando

que a licitante EXECUToU ou EXECUTA SERVIÇoS/FoRNECIMENTO

compatlveis com o objeto desta Licitaçao. o ate$ado deverá ser impresso em papel

dmbradodoemitenE,coNtandoseuCNPJeendereçocompleto,dev€ndoseÍ

assinado por seus Úcios, diretores' administÍadores' pÍocuÍadores' Serentes ou

servidor responsável, com e:pressa indicaçâo de seu nome completo e

cargolfunção.

-,.,!!!13
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6.2. Declaraçâo assinada pelo r@resentante legal de enquadÍamento ME/EPP, conforme modelo no
Anexo II.

6.3. Declaraçâo de Inexistêtrcia de fatos supewenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2"
do aÍtigo 32 da L€iFederal8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo
no Anexo IIL

ó.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no
Anexo IV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no
inciso XXXIII do anigo T da Constituiçâo FedeÍal, na forma da Lei n'9.854/99, conforme modelo
do Decreto n' 4.35E/02, conforme modelo no Alexo V.

ó.ó. DeclaÍaçao assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos
de habiiihçAo e que as declaraçÕes informadas são veúdicas, conforme parií,grafos 4" e 5' do aÍt. 2ó

do decreto 10.02412019 e conforme modelo no Anexo VI.

,a

J

6.7. Declaração assinada pelo representante legal de Garantia Contntual, a qual declara em
cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregaÍ a garantia contratual, conforme pÍevê o

Artigo. n". 5ó da Lei n" 8.óó6, no ato da assinatua do contrato, conforme modelo no Anexo VII.

ó.8. As certidÕes valerâo nos prazos que lhes são próprios; inexistindo ese prazo, reputal-se-âo válidas
por 60 (sessenta) dias, contados de sua expediçâo.

6.9 Caso na documentaÉo da ticitante dona da proposta mais vanujosa seja constatada a

existência de alguma resdçAo no que tange à regularidade fiscal e Eabalhista, a mesma serâ convocada
para, no prazo ãe 5 (cinco) dias úieis, após a declaração do vencedor, comprovar a regulari zaçío..O
prazo poãerá ser prorrogado por igual periodo, a critério da admini§ração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentaçâo de justifi cativa.

6,10 A não-regularização fucal e trabalhista no prazo preüsto no subitem anterior acaÍewá a

inabilitação ao ticiUnte, sem prejuizo das sançÕes previstas neste Edital, sendo facultada a

convocaçAo dos licitantes remanescentes, na ordem de clasificação. Se, na ordem de Classificação, a

outra licitante tenha alguma resfiçAo na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo

pÍ azo pN a regolaÍiz açÁo.

6. I l. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogaçâo de pÍazo paru aresentação dos documentos

exigidos para a habiliàção, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/ 19, onde apenas será

peráitiai excepcionalmenie a inctusão de documentos que corÍoborem com a habilitação aúavés de

diligência, salvo item 10.10.

6.12. As cenidõ€s expedidas pela Intemet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade

nos sites de cada órgão emissor.

ó.13. As liqtantes arcarAo com todos os custos decorrentes da obtenÉo e apresentaçAo dos

documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os dosumentos de habilitação deverão ser

anexados concomitante aô regsuoãa proposta no sistema, as declaraçÕes e pÍoposta inicial deverão

ser assinadas digitalmente através de 
-assinarura 

digital, para conferir aos mesmos autenticidade e

integridade.
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ó.14. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,

sejam omissas, apresentem irregUlaridades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que

diicordem das Clàusulas e normãs do Edial, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme

o art. 24 do DecÍeb rc024/19.

7.1, A Equipe de Apoio aEavés de seu Pregoeiro(a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se-

á por meio de lances em valorcs unitários dos itens com apÍeciação do menor preço.

8.1.A LICITANTE será rcsponsável por todas as transaçÕes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operaçÕes no sistema eleuÔnico durante a sesâo
pública do Pregão, ficando responsável pelo Ônus decorrente da perda de negócios diant€ da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitaçâo da senha privativa da LICITANTE e

sub,sequente encaminhameãto da Propoita de Preço exclusivamente por meio do si§tlma_eletrÔnico,

até às 
'O7h30min 

(sete horas e üinta minutos) do dia 25 de abns de 2022. (Horário de Brasília).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo

próprio do sidtema eiefônico, o pteno conhecimento e aterdimento às exigências de habilitação

previstas neste Edital.

8.5. A proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no

sistema Pánal de Compras Públicas, sendo obrigatÓrio o preenchim€nto dos campos "Fabricante"
,.Marca" não identificando a empresa, "vl unitário" (valor unitário), "vl Total" (valoÍ total) e "Prazo

de entrega" (o prazo de execuçãó n1o poderá ser superior ao constante no Termo de ReferÔncia).

8.5.1.4 pÍoposta comercial, neste momento, nao deverâ conter dados que

identifi quem a Licitante.

8.6. Até a data prwista neste Edital paÍa encerramento do recebimento de propostas, a Licitante

poderá acessar o sisema Portal de compras PiÚticas para retilaÍ, alteraÍ ou complementaÍ a proposta

iirrrouau, A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou ÍetiÍadas às propostas

formuladas.

S.T.Umavezquealicitantesejadeclaradavencedoradopresentepregâo'estadeveráencamiúar,
p.i; pór.a 'a. Compras Púbücas a cópia- -- da proposta ,19- - .9ldt"P
irttp:/Zwww.potaldecompraspublicas .com.br / l9/de acorào § 2" an. 38 do Decreto I0024/ 19, tendo

co.o tempo iimite o prazô minimo estabelecido no decÍeto federal supracitado'

8'7.l.AlicitaÍltedeveráentregaràComissãoPermanentedeLicitaçãocÓpiada
proposta de preços negociada e a plâ ha de preços em Excel com a descrição completa

ào'objeto of.áao, ãgora idenúficando a impresa com todos os dados, inclusive

bancários e devidamente assinada pelo seu rePresentante legal'

S.T.2.EmproldaIntegidâde'visandoprotegeraAdministraçaoPública,oPÍogÍamade
Integrrdadà, onde con"ste o iOaigo ae ConCuta/Édca dâ Empresa' apontando medidas

,
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para preveair colTupção, prescrevendo sangÕes eficazes em caso de descumprimeno,
conforme disposto nos termos da Lei Federal n' 12.W/2013 (Lei Anticorrupção) e,

especificamente, no decrcto 8.420/2015, onde consta como deve ser a estrutura do
Programa de lategridade. O Código de Conduta deve apÍesentaÍ registro na Jutrta

Comercial do Estado sede da empresa, deverá ser anexado em conjunto com a pÍoposta

adequada.

E.8. A Proposta de Preços deverá conta:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 (sesenta) dias corridos, a contar da data de sua

apÍesentação;
8.8.2. Preço Unitário e total, expresos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. Prazo de execução confoÍme defiaido no Anexo I: Termo de Referência;

E.8.5. Declaraçâo de que sua proposta compÍeende todos os tribuos, despesas ou
encargos de qualquer natureza, Íesultante do fomecimento/serviço;

8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E'mail, número

do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da coata corrente e

praça de pagamento.

8.8.7. A proposta de Preço deverá estaÍ acompanhada do PGR e PCMSO da empresa

aÍim de comprorrar a implantação de Prcgramas de Riscos Ambientais e de Saúde

Ocupacional

8.9. Declaração expressa de total concordllncia com os termos deste Edial e seus Anexos.

8.10. Não serão consideradas as pÍopostas com altemativas, devendo as licitantes se limiArem às

especifi caçôes deste Edital.

8.1i. Deconido o prazo da validade da ploposta, s€m convocaçAo para a coDtralação, ficam as

licitantes, liberados dos compromissos assumidos.

8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência'

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem à exigências do.presente Edital e seus

Anexos, sejam omissas, ap..sent.m inegutaridades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento,

bem como" aquelas que alresentem quaisquer ofertas de vantagens não prcvistas neste Edital, ou

preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarâo com todos os custos decorÍetrtes da elÚoraçao e apÍesmtaÉo de suas

proPostÍrs.

9.L A partir das 08:00h (oiro horas) do dia 25 de abril de 2022, tetá inicio a sessâo pÚblica do
pRECÀb ELETRôMCO'SRP M 0i9l2022, com a diwlgaçao das Propostas de Preços recebidas

e, após análise, inicio da eupa de lances, conforme Edital.
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10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas
Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguiÍ, tendo por amparo legal aqueles
previstos no Decreto n" 10.024119.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eleuônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.

-o

J

10.3. As licitantes podaáo oferecer lances sucesivos, observando o horário fixado e as regras de

aceitação dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último laace por ele ofenado e

registrôdo no sistema.

10.5. Não serâo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevaleceado aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

10.ó. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes s€rão informadas, em ternpo real, do valor

do menor lancr reglsrado que telha iido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação

da detentoÍa do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do PÍegâo, o sistema

eleffinico poderá permanecer acessível à§ licitantes paÍa a recepção dos lances'

l0.T.l.oPregoeiro,quandopossível,darácontinuidadeàzuaatuaçãonocertame'sem
Prejuizo dos atos Íealizados.

10.7.2.Quandoadesconexãopersistirportemposuperioral0(dez)minutos'asesão
oã pregâo será zuspenà e terá ieinício somente após comunicaçâo expressa do

PÍegoeiro aos Participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transconer- normalmente' neste processo optou s€ pela

üoJ; e.-itírú. ;ABÉR1O" ou iqi" por um perlodo de 10 (dez) minutos os itens ficaram abeÍo pÍa

i;r"; -;;üG 
u pãni, ao f tóiiarol .inuto o sisrema prorrogara o fechamento do item

;;;c;d" 
" 

,'.rpo áe lance de 21d'ois) em 2(dois) minuros consecurivos eaquanto houve lance, sem

iance õsistema enienará o item, sendo vencedor a menor ofeÍa'

10.8.1. O iatervalo de lance utilüaclo paÍa €ste pÍocesso é de 0'01 centavos'

l0.g.oPregoeiroaodepoisdadisputadelancepoderáabrk,pelosistemaeletÍônico,negociação
àfeánao cóntrapropostá diretam;nie à licitante que tenha apreúntado o lance de menor valor, para

ãue sija outioo preçô mehor, bem assim decidh sobre sua aceitação'

10.10. Encerrada a etapa de lanc€s da sessão pública, o detentor.da melhor oferta deverá comprovar

; ;';;çá. ã;'r.a"ú'iõa", -.oi-t ã"ã.ifiu"'io'nutgu d* glqlT ?",:llJ1:^1'.1::,tli1f
àos doôumentos-de habiliração e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (Eês) dias ut€ts. pÍuâ

ããnn.-* u ur,.nticidade da docümentaçao exigida conform€ o aÍt. 2ó do decÍeto 10.024/19 '

l0.ll.oPregoeiroanunciaráaLICITANTEYENCEDORAimediatamenteapÓs-oencerraÍnentoda
;ild.ü:;;a iirrao p,iurt" ãu, qünão ror o caso, após a negociação e decisão pelo PreSoeiÍo

aceica da aceitaçâo do lance de menor valor'
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I 1.1 . Na anátise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e
condiçÕes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

I 1.2. Analisada a actitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro diwlgará o resultado de julgamento
da Proposta de Preço.

I1.3.1. Oconendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar
com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da IJi
Complemcntar a" 123, dE l4/12/20/dÍ; Instirui o Estatuto Naciooal da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte e altera ouuos dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar n'. 147 de 07 de
agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposiçÕes da Lei n' 8.óóó193 e suas alteraçÕes
posteriores.

11.5. Parajulgamento e classificação das propostas seÍá adotado o critério de menor preço por ítem,
observadas as especificaçÕes técnicas deFrnidas no Edital, pÍoposta acima de 50% do valor de mercado
apontado pelo sistema será rejeitada.

11.ó Proposta arrematante abaixo de 30/o (úinta poÍ cento) do valor do valor de referência
demonsuado após fase de lance será necesúrio a comprovação de composiÉo de custos e notas ficais

de entrada de cada ltem do referido lote do arrematante

12.1. Declarado o vencedor, qualqueÍ licitârte poderá manifestar imediata e motivadâmente, a
intenção de interpor Í€cuÍso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do PregoeLo,
no texto da Intenção de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPJ,
se ac€ito a intenÉo lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apÍesentação das razões do
recurso, única e exclusivamente através do portal, parajulgamento e deferimento ou não deferimento,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresenarem conüarrazÕes em igual número

de dias, única e exclusivamente através do portal, que começarão a correr do término do prazo do
recorente, seadoJhes assegurada üsta imediata dos autos.

12.2. O acothimento do rccurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

12.3. A falta de manifestação imediah e motivada do licitante importará a decadência do direito de

recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

12.4. Os autos do pÍocesso pernanecerão com ústa franqueada aos interessados, na sala da Comissâo
Permanente de Licitâção da Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma, à Rua Manoel Pires

de Castro, 279 -, Cefiro, Magalhães De Almeida/Ma, duÍante os dias úteis, das 08:00h (oito horas)

às l2:00h (doze hoÍas).

Fslha

l:t

I 1.3. Se a proposta ou o lance de menor pÍeço ntro for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às
exigências de habilitaÉo, o PregoeiÍo examinaÍá a proposta ou o lance subsequenÍe, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitaçào, na ordem de clasifrcaçâo, e asskn sucessivamente, até
a apuraÉo de uma proposta ou lance que atenda ao edital;
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13.1. O resultado de julgamento seÍá submetido à Autoridade Competente paÍa homologaÉo.

13.2. Após a homologaÉo da licitação, a LICITANTE YENCEDORA será convocada paia assinaÍ
o conúato, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contaÍ do recebimento da convocação e nas
condições estaklecidas neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida,/Ma, quando a convocada não
comparÍecer no pÍazo estipulado no subitem 13.2, não apres€ntar situaçAo regular no ato da assinatura
do contÍato ou, ainda, Íecrrsiu-se a asiná-lo, injustificadamente, convocaÍ as LICITANTES
remanescentes, na ordem de clasificaçâo, sem prejuízo da aplicação das sançoes cabíveis, observado
o disposto no subitem 11.3.

13.4. O prazo de convocaçâo podeÍá ser proÍrogado, uma vez, por igual período, quando soliciado
pela paÍte, durante o seu trarsclrÍso e desde que ocorra motivo juitificado e aceito pela Prefertura
Municipal de MAGALHÃES DE AIMEIDA/MA.

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do ceÍame, não mantiveÍ â proposta, falhaÍ
ou fiaudar na execução do objeto licitado, compoÍtar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer ftaude fiscal, garantido o direito prévio dâ citação e da ampla defesa, ficará impedida de
licitaÍ e contrataÍ com a Prefeitum Municipal de Magalhâes De Almeida/Ma, pelo prazo de até 05
(ciaco) anos, €rquaüto púduÍaÍem os motivos determinantes da puniÉo ou até que seja pÍomovida
a reabilitação perante a própria autoridade que apücou a pena.

14.2. A penalidade selá obrigatoriamente Íegisüada em Diário OÍicial e no caso de susPensão de
licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado poÍ igual período, sem prejuízo das demais
cominaçÕes legais.

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no perentual de lw/o (dez por cento),
calculada sobre o valor do contrato, caso não sgam cumpridas Íielmente as

condiçÕes pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de

atraso no cumprimento de suas obrigações conüatuais, calculada sobre o valor da
fatuÍa;

14.3.4. Suspeosão t€mpoÍária de participação em licitaçâo e impedimento d€ conÍataÍ
com AdministÍaçáo por período náo superior a 2 (dois) anos; e

14.3.5. DeclaÍação de inidoneidade paÍa licitar ou conüatar com a Administração
Pública;

14.3.ó. A aplicaçao da sançao prevista no item 14.3.1, nlo prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, prilcipalrnente, sem
prejuÍzo de oufias hipóteses, em caso de reincidência de atraso Da entrega do
objeto licitado ou caso haja cumulação de inadÍmplemento de eventuais cotas

I
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mensais, expressamente previstils, faculada a defesa prévia do interessado, no
prazo de l0 (dez) dias úteis.

14.4. As sanções pÍevistas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderao seÍ aplicadas

conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa préüa do
intaessado, no prazo de 10 (dez) dia§ úteis.

14.5. Oconendo à inexecuçâo de que trata o item 14.3, reserva-se ao óÍgão contratante o direito de

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação'
comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências
cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficaÍá sujeita às mesmas

condições estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicaçáo das penalidades ptevistas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de Magalhães De Almeida/Ma.

-o
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I 5 . I . Na Licitação piua registro de preço nao é necessário indicaÍ dotaÇão oÍçamentária, que somente

*rá exi'gjü pua a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7'' §2" do

Decreto FedeÍal no 7.892/2013 e alteúçóes.

16.2. 0 contrato, que obedecerá às condiçÕes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará

ünculado integÍalmente à este instrumento, impticafldo na obrigatoriedade da licitante vencedora em

cumprir todasãs obrigações e condiçÕes de fornecimento especificadas neste Edikl e seus Anexos.

16.3 O pÍes€nte Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedoÍ deste certame, fafáo

paÍte integ&nte do contrato, independente de fianscÍição.

17.1. Oconendo desequilíbrio econÔmico-financeiro do contrato, a Administraçáo podeÁ

restabelecer a relaçAo pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alfurea d, da Lei n" 8.óó6193, mediante

comprovaçao documental e requerimento expresso do contatado.

18.1. Os Produtos deverão ser entÍegues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade

especificadas no Termo de Referêncià - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservancia d€stas

condiçOes implica-rá Íecusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação poÍ parte da inadimplorte. A
ConUâtada oüriga-se a substituir ós Produtos que porventura não atendam às eqpecificaçOes, sob pena

das sanções cabíveis.

18.2. Os Produtos deverao ser entÍegues/executados integalmente sem falhas, de acordo com as

necesidades dos alunos da rede múnicipat de Ensino e seÍAo executadas conforme ordem de

Fomecimento./ Serviço.

CNPJ: 06.988.97ói0001-09

16.l. A contrataçAo do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, confoÍme minuta consÍante

no Anexo VIIL
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18.3. Os Produtos deverâo s€r entregues/executados no local indicado no Termo de Referência.

-t
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I9.1. O pag,rmento será efetuado mensalmente, referente aos Produtos Fornecidos, apÓs a

comp.ouaçião-de que a emprcsa contratada está em dia com as obrigaçÕes peÍante o- !§!ry1!9
S"g.i.iauaá So.i"t, m.oianté a 

"p.esenração 
das CertidÕes Negativas de Débitos como o INSS, FGTS

e Õuor- certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias,

contados da entrega da Nota Fiscal de execuçAo do Objeto, devidameÍtte arc$ada pelo setor

competente. Será lerificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante

aprcientaçao da CeÍtidão Conjunta Negativa, ouCertidao Conjunta Positiva com efeitos de Negativa,

de Tributos e Contribuiçôes Federais e Divida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à reali zação de cobtaoça de forma diversa da estipulada neste Edital,

em especial a cobiança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de

aplicaçaO das SançÕes previstas neste instÍumento e indenização Pelos danos decorrentes.

19.3. Neúum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situaçao

inegular em desconformidade com item 19. l.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretsÉo do presente

SA1n1 Jseui Anãxos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitaçao, exclusivamente

nó endereço do portal de Compras Públicas www.ponaldecompraspublicas.com.br, aÉ 3 (tÍê9 dias

úteis anterior à data fixada nó preâmbulo, as solicitantes de esclarccimento devem se identiffcar

deüdamente induindo cpfou cnPj.

20.1.1.Em hipótese alguma seÍão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto

ao Edital;

20.|.2.osesclarecimentosaosconsulentesseraocomunicadosatodasasdemais
empresas que tenham adquirido o presente Edital.

20'l.3.oPregoeiroresponderáaospedidosdeesclareomentosnoprazodedoisdias
úteis, contado da data dJ recebimÉnto do pedido, e poderá requisital subsidios formais aos

responsáveis pela etúoraçao do edital e dos anexos'

2 I . I . Conforme preüsto no aÍt. 24 do DecÍeto 10024/ 19 , alé 03 (rês) dias útei§ antes da data fixada

para recebimento das pÍoposla§, qualquer pessoa poderá imprrgrar o ato conYocatório deste Pregão,
'senáo que tals impudaçjer a.r.iioÉi.*lfestadas exclusivãmente por meio eletrÔnico. através do

íil.là; cóÀp.ás Áiuíicus no endeÍeço eletrônico, www'portaldecompraspÚlicas com bmo pnzo

mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e cabeÍá ao PregoeiÍo, auxiliado pelos responsáveis

p"rã auuoôalo do editaL e dos úexos,'decidir sobre a impugnação íto p-t9?o- de dois dias úteis'

lontaao aa aata ae recóimento da impugnaÉo, conforme esiabelecido no § 1" do aÍt. 24 do DecÍeto

10024/ t9;

l,tii{1r
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21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data Wra a reúíz çáo
do certame;

2l .4. As impugnaçÕes protocoladas intempestivameffe serao desconsideÍadas.

21.5 As empresas que náo enüarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no pÍazo

estabelecido aÍt. 24 áo Decreto 10024/19, ou participarem do presente ceÍtame automaticamente

e$ao concoÍdando com lodas as cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas dest€ Edital serâo resolvidos pela Comissão Permanente de

Licitação, com barà legislação que se aplica a modalidade Pregâo, sob a égide da Lei rf 10.520/02

e subsidiariamente, no que coúer, as disposiç:ões da Lei n'8.ó66193 e suas alteraçÕes posteriores.

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de MagalhAes De Almeida/Ma dileito de, no interesse

da Administração, anular ou Íeyogar, a quatquer tempo, no todo ou em paÍte, a PÍesente licitação,

por razÕes de interesse público decónente ãe fato superveniente devidamente comprovado, pertinente

ê suflrciente para justiJicar tal conduta, devendo anuláJa por ilegalidade, de oficio ou por provocação

de terceiros, mediante parecer escrito e deüdamente fundamentado.

22.3. A panicipaçAo neste Pregâo implicará na aceitaçAo integÉl e ireÚatável de suas normas e

observânàa doi pieceitos legaisi regüàmentares, ressalvados o direito de impugnaçAo e de lecurso.

22.4. O objeto dapresente licitaçâo poderá softer acréscimos ou supressões, conforme previsto no §
1" do Art. ó5 da Lei8.666/93.

22.5. Nâo havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da ticitaçâo, ou ocorrendo

qualquer fato zupe*úerte que impeça a reúiza+lo. do ceÍtame na data marcada, a sessAo seÍá

áutoriraticamentÉ transfeÍida 
'para ô pamefo dia úti1 zubsequente, no mesmo local, endereço

elegônico e horádo anteriormàte esta-belecidos, desde que nâo haja comunicação do Pregoeiro em

contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais nao essenciais Írão impoÍará no afastamento do

ticiiante, desde que rjam possívãis as aferiçÕes das suas qualificaçÕes e a exata compreensão da sua

proposta, duranti a realização da sessão pública deste Pregão'

22.1. Caljo seja necessária à interrupção da sessão, os âutos.do proceso hcarão sob a guarda do

Pregoeiro, qué designará nova data para a continuação dos uabalhos'

22.8. O presente Editat e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gÍatuitamente' no

ãnair.ço'Oó po.ta de Compras públicas - endereço www.poÍtaldeclmpraspublicas.com.br.

22.9. O fomecedor de outra Unidade da Federaçao deverá, por ocasiao da entrega dos materiais'

ápresentar, a aectaração de idoneidade da Nota Fiical emitida pela Secretaria de Economia Finanças

ou Fazenda do Estado que haja tributado a opeÍação

çc'na

23.1. Constituem anexos do ediBl e dele Êàzem paÍte integÍante, independentemente de transcrição,

os seguintes anexos:
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23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23" l.2Anexo II - Modelo de Declaraçâo de enquadramento de ME/EPP.

23.1.3 Anexo III - Modelo de DeclaÍação de inexistência de impeditivos.

23 . I .4 Anexo IV - Modeto de Declaração de Coúecimento do Edital

23,1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menores.

23 . 1 .ó Anexo VI - Modelo de Declaraçâo Veracidade

22.1.7 Anexo Vtr - Minuta da Ata de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do Connato
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Objeto Registro de Preço para futura fomecimento de gêneÍos alimentícios para gêneros alimenticios ,para
atender as necessidades das secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Magalhaes De
Almeida/Ma.

MEM LOTEI.ALIMENTOS
NÂO PERECN/EIS I

I,]ND QTDE VaIor YaIor

oDo Untdade TOTAL
PRODUTO

I CAR PACOTE DE 01 UND ó000
KG

2 ADOÇANTE2OOML UNID 500

3 AMIDODEMILHODE
PACOTE 2OOG

UNID 1000

4 ACUCARDEMERARA I
KG

IINID r000

5 BISCOITO DOCE TIPO
MARI,A PACOTE 4OOGR

PCT ó000

6 BISCOITO INTEGRAL
PACOTE 4OO GR

PCT 4000

7 BISCOITO SALGADO
TIPO CREAM CRAKER
PACOTE 4OO GR

PCT ó000

8 CAF TORRADO E UND 2000
MOIDO PCT 25OG

9 CANJICAAMARELA
5OOGR

UND 2000

10 FARINHA DE TRIGO
PACOTEDE l KG

IIND 2000

11 FARINHA UND 2000
SACIIE DE óOOG

12 FLOC DEMILHO UND 2500
PACOTE DE sOOG

13 LEITE SEM LACTOSE
LATA COM 38OGR

UMD 1000

t4 LEITE CONDENSADO
200G

UNID 1000

15 LEITE DESNATADO EM
LATA 3OOG

I.INID 2000

_to LEITE EM P UNID s000
INTEGRAL zOOG

LEITE L QtnDO
INTEGRAL UHT DE I
LITRO

17 UNID 2000

.--.1 al
Y!,"''



c

ilp't o $:l

Éo9"'
+.\

f-
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURÀ ilIUNtcIPAL DE MÂGALHÂes oe
Ruq Mrnoel Pircs de CsstÍo, 279 - Centso - CEP 65.560{00 M&galhàes de Almeida -

CNPJ: 06.988.976i000 l-09

-o

-'

18 MARGARINAPOTE DE
500 G

UNID r 500

l9 MASSADEARROZ
PÀRA CUSCUZ sOOC

LJNID 2000

20 FLOCO DE 3 CEREAIS
210 G

LINID 1500

21 ALHO-OI KG KG 1000

22 AÇAFRÃOPACOTE
40GR

PCT s00

23 ARROZ 1KG KG 8000

24 ARROZINTEGRAL I KG KG 2000

25 COLORÁL PACOTE 4OG PCT 1000

zô CONDIMENTO PACOTE
40G

UNID 1000

27 SELECTA DE LEGUMES
LT 170 G

TINID 1000

28 MOLHO DE TOMATE
340 C

UNID 1000

29 EXTRATO DETOMATE
SACHE DE 3,()G

UNID 1000

30 FEIJAO TIPO CARIOCA
OI KG

KG 2000

3l MACARRÃO
ESPAGIJETE sOOG

PCT 3000

32 MILHO E ERVIL}IA
LATA 170 G

UNID 1500

55 ÔLEO DECOMESTIVEL
gOOML

LINID 1000

90034 OVOS - CART. C/30
UNIDADES

CART

20035 PALITO. CX. C/IOO
UNIDADES

CX

60036 SAL REFINADO 1KG KG
10002? SARDINHAAÓLEoEM

LATADA 125G
UNID

120038 VINAGRE 5OO ML TINID
KG 300039 CARNE SEM OSSO(BIFE

ruoipa)
KG 300040 CARNE COM OSSO

3000KG4l COXA E SOBRECOXA
DE FRANGO

100042 FÍGADO BovINO KG KG
KG 200043 FRÁNGOINTEIRO

GONGELADO
2000M FILE DE PEITO DE

FRANGO
KG

I
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Recurso
Flnanceiro Recurso Próprios e Federal

Dotação
Orçamentária

Dotação Orçamentárta:
Na Licitaçâo paÍa Íegisúo de pÍeço não é nece§sário indicar dotação orçameatária, que

somente será exigida para a formalizaçáo do conüato ou outto insmrmento hábil,
conforme o Art. 7", §2' do Decreto Federaln" 7.892/2013 e alteraçôes.

Justificativa Visa atender a demanda anual para fomecimento de Gêneros alimenticios para
atendimento das Secretaria municipais de Magalhâes De A.lmeida/Ma.

Vigência do
Co[trato

A AÍa de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá yigência de
l2(doze) meses.

Praz o de Enüega

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento.
Prazo: 15 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fomecimento. Prazo irrevogável. O
Descumprimento está sujeito as sançÕes administrativas e penalidades contidas no item
l4,do Edital.

AdiudicaÉo Por ítem
Local de entrega /Ma.Sede da Prefeirura Municipal de

Unidade
Fiscalizadora

Setor de Compras e Con 6 pal
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Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Magalhàes De Almeida/MA

RCT: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"019/2022

Prezados Senhores,

ínôme dâ CNPJ n'
sediada em íeldereco nlefô\
S(a) 

-, 

portador(a) da Carteira de Identidade no

CPF n" requer a Vosa Seúoria o aÍquivamento do pÍesente instrumento e

, poÍ intermédio de seu representante legal
edo

de 2022.

declara, sob as penas da lei, que se enquadÍa na condiçâo de EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
nos ternos da Lei Complementar n" 123, de 14/12/20o6. Código do ato: 31ó Descrição do Ato:
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(.....),..'.'.. de

_t (nome, cargo e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(ObseNaçâo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeirura Municipal De Magahaes De Almeida/Ma

RCf.: PREGÃO ETPTRÔMCO SRP N" OI9l2022

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa
CNPJ n" DECLARA, sob as penas

da Lei, nos termos do § 2", do art. 32, da Lei n" 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato
supeweaiante que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígÍafe.

(.....),....... de de 2022.

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)
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EDTTÂL DE LICITAçÁO
PREGÃO ELETRÔMCO SRP N"019/2OZ

ANEXO IV

-O

Ilmo, Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma

REf.: PREGÁO ELETRÔMCO SRP N'OI9/2022

Prezados Senhores,

(nome da empresa)-, CNPJ n' sediada em
completo por intermédio de seu representante legal S(a)

portadoÍ(a) da Cafteia de ldentidade n' e do CPF
n"-'DEcLARA'quetemplenocoúecimen!odoreferidoEditaleseusAnexos.
bem como, que recebeu todos os documentos e informaçÕes necesMrias, os quais possibilitaram a

coreta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugrar o presente Edital conforme
aÍt.24 do Dec]eao 10024/ 19 ou participarem do presente certame, Decliua por fim, que aceita e se

submete à todas as condiçÕes estabelecidas no referido Ed.ital e anexos, aMicando de recorrer de
qualquer açâo contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, hrmo a presente.

) de de 2022.

-,
(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da onpresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso aflrmativo, assinalar a ressalva acima).
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Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma

REf.: PREGÃO ELETRÔMCO SRP N"019/2022

PÍezados Senhores,

ínômê dâ
poÍ intermédio de seu Íepresentante legal

S(a) 

-, 

poÍador(a) da CarteiÍa de Identidade n' edo
CPF n" DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666,

de 2l de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubÍo de 1999, que não emprega
menor de 18 (deztreze) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emplega menor de 1ó

(dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

CNPJ n'

(.....), ....... de ................... de 2022.

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da pÍoponente,

em papel timbrado da anpresa, devidamente identificado)

(Ob,servação: em caso afirmativo, assinalar a re§sâlva acima)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUI{ICIPAL DE MAGALHÃCS OE

CNPJ: 06.988.976/000 I -09

lt'

sediada em íenderoço completo) ,
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Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Magalhaes De Almeida/Ma

RCf.: PREGÀO ELETRÔNICO SRP N'OI9/2022

Prezados Senhores,

ínome da
sediada em íendereco letô) , por intermédio de seu repÍesentante legal

S(a) 

-, 

portador(a) da CaÍteira de Identidade n" edo
CPF n' DECLARA, cumprir os requisitos de habilitaÉo e que as declaraçÕes

informadas são verídicas, conforme parágrafos 4'e 5" do aí. 2ó do decreto 10.02412019.

(.....),....... de de 2022.

J (nome, cargo, e assinatura do represertante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

CNPJ n"
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EDITAL DE LIcnAçÁo

ANEXOYII

VALIDADE: 12 (doze) meses coatados a partir da data de sua gubücação ao Diárlo Oftdal da
Uniáo ou do E*ado do Maranhão ou do muntcípio de Magalhãcs De Almeida/Ma

Pelo presente instrumento, o Munic,lpio de Magalhães De Almeida/MA, Estado do
Maraahão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal;" 

á"iflj1ff 
" 
l{

representado neste ato pelo gestor responsável
RESOLVE, registrar os preços da empres 

-, 

inscÍita no CNPJ sob o n'
com sede na CEP: 

-, 

cidade
representada pelo 

-, 

nas quantidades

-o

_t

estimadas na seÉo quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas

alcançada por item, ateadendo as condiçÕes previstas no instrumento convocatório e as constantes

desta Ata de Registro de Preços, sujeitandcse as panes às normas constantes da Lei n". 8.66/93,Lei
n". 10.520/2002, Decreto no 10.024/19, Lei Complementar n". 123/2006 e suas alteraçÕes, e em
conformidade com as disposiçôes a seguir:

1.1 - A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura aquisição de gêneros

alimentícios para gêneros alimenticios, paÍa atendeÍ as necessidades das secretarias Municipais da
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma, conforme condiçÕes e especificaçÔes constantes

nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este ínstrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a Íirmarem contrataçÕes nas

quantidades estimadas, podendo oconer licitações especiftcas paÍa aquisição do(9, obedecidas a

ligishçao pertinente, sendo assegurada ao detentor do regisno a preferência de fomecimento, em

igualdade de condições.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Ór8ão ou

entidade da AdmiÍiistÍação inclúsive autarquias federais, estaduais ou municipais de Órgâos públicos,

estatais ou ainda de regime próprio que naõ tenha participado do certam€ licitatório mediaote previa

consulta ao órgilo gerenciador.

2.2 - Os órgâos e entidades que não participaÍam do regisÍo de preços, quando desejarem fazer uso

da Ata de Ã.egistro ae preços, deveráo manifestar seu interess€ junto ao órgAo g€rencíadot 9.4tu,
p"ru que este 

-irrdique 
os póssÍveis fomecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a

ordem de classiÍicação.

2.3 - Cab.-;tá ao fomecedor beneficiário da Ata de Registro de PÍeços, observadas as condiçÕes nela

estabetecidas, optar pela aceitaÉo ou não do fomecimento, independentemente dos quantitativos

registrados em Àa, d-esde que o fomecimento náo prejudique as obÍigaçÕes anteÍiormente assumidas.

Foiirr
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJr 06.988,9761000149

)
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2.4 - As aquisiçÕes ou contrataçOes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a
50% (cinquenta poÍ cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços duraDte sua
vigência, e ainda o quanútativo decorrente das adesões à ata de Íegistro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao dobÍo do quantitativo de cada item regisfado na ata de Íegistro de preços para o
óryão gerenciador e para os órgãos pafiicipantes, independentemente do número de órgAos não
participantes que, desde que deúdamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências
da legislaÉo vigente

3.1 - O gerenciamento deste irstrumento caberá a PrefeituÍa Municipal de Magalháes De
Almeida/Ma .

3.2 - A Presente Ata terá valiúde de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal
Oficia] do Estâdo/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é â Secretaria Municipal de Educação
e demais Secrearias Municipais;

4.1 - O preço a quantidade e a especiÍicação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata
encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA DESCRIçÁO
DOITEM

MÂRCA. UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma
ftacionada (se necessiíÍio) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O grazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo

depanamento de compras da Prefeitura MuniciPal de Magalhães De Almeida/MA.

6.1 - Executar o fomecimento dentro dos padÍÕes estabelecidos pela Prefeiora Municipal, de acordo
com as especiflrcaçÕes do editaÍ, responsabilizando-s€ Por eventuais pr{úzos decorentes do

descumprimento das colrdiçôes estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçÕ€s

se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrilo, de qualqueÍ

anormalidade que verificar quando da execuçáo dos atos de zua responsabilidade;

6.3 - PromoveÍ todos os meios necesúrios à gaÍantia da plena opeÍacionalidade do fomecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falla de quaisquer itens cujo fomecimento incumbe ao detentor do preço registrado, náo

poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecuçao dos
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seryiços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está zujeita pelo não cumprimento
dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a PrefeituÍa Municipal qualquer alteraçeo ocorrida no endereço,

conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.ó - RespeitaÍ e fazer cumprir a legislaçáo de segurança e Administração no trabalho, preüstas na§

normas regulamentadoÍas pertinentes;

6.7 - Físcalizar o perfeito cumprimento do fomecimento a que se obrigou, cabendoJhe, integalÍnente,
os ônus decorrentes. Tal fiscalizaÉo dar-se-á independentemente da que será exeÍcida por esta

Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria PÍefeituÍa em caso de ausência ou omissAo de fiscalizaçAo de

sua pâÍte, pelos danos ou pÍejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todâs

as medidas preveltivas, com fiel observância às exigências das autoridades Competentes e às

disposiçÕes legais vigentes;

ó.9 - Fomecer os produtos, confOrme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apreSentada;

6.10 - O anaso na execüçao cabeÍá penatidade e sançõe§ pÍevistas no item 12 da pÍesente Ata.

7. I - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens regisúados;

7.2 - FomeceÍ à empresa a ser contratada todas as informaçÕes e esclarecimentos que venham a ser

solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condiçÔes estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer inegularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentoÍa. do legi§Eo' enquanto- pendente de

tiquidaÉo e gualqúr obrigação. Esse fato não será gerador de d1eito a reajustamento de preços ou a

atualizaçâo monetfuia;

7.ó- Nao haverá, sob hipÓtese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - Fiscalizar a execução das obrigaçOes assumidas pelo contÍalado'

8.1-opagamentoseráefe$adoaté30diasapôsaemissãodanotafiscaldwidamenteatestadapela
Secretaria responsável;

g.2 - O Contratado/fomecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatuÍa, descrição do item

fomecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço'

8.3 - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em fatuÍas, estas seráo devolvidas ao

io*ra"áo., pr" 
^ 

n"".üáti"t aoã.çÕes, com as informaçÕes que motivaram sua rejeição' sendo o

p"gu-at to tarlirudo após a reapresentação das notas fiscais em faturas'
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8.4 - Neahum pagamento isentaá o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades
e obrigêçôes, nem impücará aceitaçào definitiva do fomecimento.

8.5 - O Contratante nao efetuaÍá pagamento de tírulo descontado, ou PoÍ meio de cobrança em banco,
bem como, os que forem oegociados com terceiros Por intermédio da operaçâo de "faooring":

8.6 - As despesas bancárias deconentes de transferência de valores paÍa outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo periodo de vigência da presente Ata,
admitida a reüsilo no caso de desequilibrio da equaçAo econômico financeira inicial deste insmrmento
a partiÍ de determinação municipal, ca.bendo-lhe no mâximo o rcpasse do percentuat determinado.

9.2 - Os pÍeços regis§ados que sofrerem revisão nâo poderão ultrapassaÍ os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta e aquele ügente no mercado à época do regisuo;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeih.ua solicitaú ao

fomecedor, mediante conespondência, redução do preço registÍado, de forma a adequáJa.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura podoá rescindh esta Ata e

convocaÍ, nos termos da legislaçáo vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços

registradOs, cabeado rescisão desta ata de regisUo de preços e nova licitação «n caso de fracasso na

negociação.

9.5 - Será corsiderado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou

inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10.I - A presente Ata de Registro de Preços poderá seÍ cancelada de pleno diÍeito, nas seguintes

situaçtles;

a) Quando o fomecedor não cumprir com as obrigaçÕes constantes no Edital e nessa Ata de Registro

de Preços;

b) Quando o fomecedor der causa a rescisâo administrativa da Nota de Empeúo qttiTgnlt- 99:l'
rág-rt o à. pr.çor, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVII do art. 78 da Lei 8.óó6193;

c) em quai§quer hipóte§es de execuçao total ou paÍcial da requisiÉo/pedido dos pÍodutos decorrente

deste Íegistro;

d) os preços rcSisuados se apresentaÍem superiores aos praticados no meÍcado;

e) por razôes de interesse públic! devidamente demonsuadas e justiÍrcadas;

0 descumpriÍ qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fomecedor serâ informado por

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Presente Ata'

il,lF-i §ç\ha
l, .:
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10.3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fomecedor, a comunicaçâo será

i"iá por puui*çao no-Jomd ôhcial do Estado/MA, coasiderando-se cancelado o preço registrado

a partiÍ da última publicaçao.

10.4 - A solicitaçao do fornecedor paÍa cancelamento dos preços regisüados podelá nao.seÍ aceita

fila prefeirura, fácuhando-se a esta nest. caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelameato do preço registrado, cessaÍão todas as atiüdades do Fornecedor,

relativas ao fomecimento do item.

l0'ó - Caso a Prefeitura não se utilize da prenogativa de cancelal esta Ata, a seu exclusivo critério,

poderá suspender a sua execução e/ou susiar o pãgamento das faturas, até que o Fomecedor cumpra

inte8ralmente a condiÉo conEatual infringida.

10.7 . A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hiÉteses:

a) Por decurso de Prazo de validade;

l1-l_osDlecosapresentadosnapropostadevemincluiÍtodososcustosedespesas,taiscomo:custos
ái,;,*;í:ffi;;lliu,iiít i*iJ.i,iãi, tiia ae aaministraçâo, serviços' encaryos sociais' Fldry*'
rguros, fretes, lucÍo e outros n aatt,itiot ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros

de Preços.

12.1 - O descumprimento injustifrcado das obrigaçôes §tyTi{ry-n"t termos deste edital' sujeita à

conEatada a mutras, consoanrê ";;;; §§ d" ãrt.. 8ó da Lei 8.ffi/93, incidentes sobre o valor da

Nota de Empeaho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do ó" (sexto) até o limite do 10' (décimo) dia' -multa 
de M% (quatro por cento)'

caracterizando-se a Ínexecuçao total ài obrigação-a partir do I l" (décimo primeiro) dia de atraso'

12.2 - Sem pÍejuizo das sançÕes cominadas no art' 87, l 4!-lYle LeiS'ú6/93' pela inexecuÉo

total ou parciat do obj*o aajuoiciãã,'o üül.ipio at fuAGATHÃEs DE ALMEIDA/MA' aravés

da secreraria Municipal d. Ad#;i;;;ã 
-páJirá, 

garan.irta.a prévia e ampla defesa, aplicar à

é"ru"iãa" Ãrrà di áté 10% (dez poÍ cento) sobre o valor adjudicado;

l2.3.Seaadjudicaúriarecusal.searetiraranotadeempenhoiniustiJicadamenteousenão
apresentar situaçAo ,.guf- no 

",iau-f"i.rio 
ã r*r*o, go.-tiàa prévia-e ampla defesa, sujeitaÍ-se'á

as seguintes Penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valoÍ adjudicâdo;

12.3.2. Suspersão temporfuia de PaÍricipar de licitaçoes e imPedimento de contratar com o Município

;;'üÁó;tiúÉs DÉ ALMEIóA71fi, pel prazo de até 02 (dois) anos' e'

12.3.3.DeclaraçaodeinidoneidadeparalicitaÍoucontrataÍcomaAdminisnaçâoPúblicaMunicipal.

12.4 - A licitante, adjudicatária ou contÍatada que deixar de entregaÍ ou apr:lentar {TlT:li:-ã"
falsa exigida paÍa o ceÍame, ensejar o retaÍdamento da execuÉo de seu objeto' não mantlver a

_t
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proposta, falhar ou &aúar na execução do contrato, compoÍtÍu se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, garanüda prévia e ampla defesa, frcará impedida de licitar e conüatar com o Municlpio
pelo prazo de até cincoanos e, se fo, o caso, o Municipio de MAGALHÂES DE ALMEIDA/MA
solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fomecedores do Estado por igual periodo, sem
prejuízo da ação penal conespondente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatuÍa a
que ftzerjus, acrescida dejuros moratórios de l% (um por cento) ao mê§. Caso a contratada não tenha
nenhum valor a receber déste órgão da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA,
ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, paÍa efetuar o
pa8êmento da multa, Após esse !r' izo, írãio sendo efetuado o pagamento, seus dados serâo

ànõaminhados ao óÍgão competente para que seja insoita na divida ativa do MuniclPio, podendo,

ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da mutta;

12.6 - As multas pÍevistas nesta s€çáo não eximem a adjudicatária da repara@o dos evenruais danos,

perdas ou prejuilos que seu ato punivel veúa caulaÍ ao Municipio de MAGALHAES DE
ALMEIDA/MA.

12.7 - Se a Contratada úo proceder ao recolhimento da multa no Ptazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados da inrimação por parte da Secretaria Municipal de AdministraçAo, o respectivo valor será

descontado dos créditoi quã esta posuir com a Secretaria Municipal de Administraçao, e, §e.estes

não forem zuhcientes, o-valor qúe sobejaÍ será encaminhado paÍa inscrição em Divida Ativa e

execução pela PÍocuradoria Ceral do Município;

12.8 - Do ato que apticar penalidade cabeÍá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar_da

ciência da intimaçao, pode;do a Administraçao reconsiderar sua decisão ou nese prazo encaminhá'

la devidamente informada para a apreciação e decisâo superior, dentro do mesmo pÍazo'

_t
13.1 - As infraçôes penais tipificadas na l*i 8.666/93 seráo objeto de processo judicial da forma

legalmente prevista, tem prejuizo das demai§ cominaçÕes aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contrataçÕes oriundas da presente Ata de Registro de Preços,

conerâoàcontadedotaçãoorçamentáriadoanoemcuno,oudasdemaisquepossamviraaderira
presente Ata, ás quais serão elencadas em momento opoÍtuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adsútas às seguintes disposições:

I - Todas as alrcraçôes que se fizerem necessárias serâo registradas por intermédio de lawatura de

termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II - ünculam-se a esta Ata paÍâ fins de analise técnicâ, juridica e decisão superior o Edital de Pregão

Életrônico lSRp n .019/20)2 e ser,. anexos e is propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizaÍ o contrato decorrente do pÍesente Íegstro para qualquer opeÍação

financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

t
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60 dal.r.i8.66/93.

Iú{GAIjI{ES DE ALMEIDAIMA. MA, 

- 

dC 

-óC2022.

ló.1 - As paÍtes contratantes elegem o Foro da Comarca de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA,
Estado do Maranhão, como co=mpetente para dirimir quaisquer questÕes oriundas do presente

conEato, inClusive os caSos omisos, que oão puderem ser resolúdos pela via administrativa,

renunciando a qualqueÍ outro, por mais privilegiado que seja.

I ó.2 - e por estarem de acordo, as partes fi.rmam a presente Atâ, em 03 (tr8) vias de igual teor e_ forma

paru u. ró .f.ito legal, ficando uma via arquivada da sede da CoNTRATANTE, na forma do AÍ.

-a

t
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MÀGALHÃES DE ALM

EDTTAL DE LICITÀÇÃO
PREGÃO IETRÔNICO Snp X" OTCZZOZZ

ANEXOVItr

-o
CONTRÀTO PE SRPIIT 

-/2022,PROCESS O ÁDMIMSTRATIYO N" 2O22OZ3.CPL

coNTR.lro DE FORNDCIME^|TO QW
ENTRE SI CELEBRÁM A PREFENAN.I
MT]MCIPÁL DE MÁGALE/IES DE
ÁIJ'TEIDA/ M4 ESTÁDIO DO MÁÃÁNEÃO E
A EMPRESA (,,.).

Por este instrumento particular, a PuEFEITIJRÁ MLIMCIPÁL DE MAGÁLHÃES DE
AIÀ|IEIDA / MÁ, SitUAdA à .,...........,. .........,, MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA'MA, iNSCTitA

no CNPJ sob o n" neste ato repÍesentada pelo prefeito municipal, Sr.

....................., portador do Cédula de Identidade n" e do CPF n"

t

a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa

situada na , inscrita no CNPJ sob o no .., neste ato

representada pelo , sr. .,,........................ , portador da cédula de Identidade n"
........................... e do CPF no ..'.'..........'.........'., a seguir denominada CONTRATADA,
acoÍdam e justam hrmar o presente Contrato, nos termos da Lei n' 10.520/02, DecÍeto n"

I0.024l19 e subsidiariamentefno que couber, as disposiçÕ€s da Lei n'8.ó6ó193, assim como pelas

cláusulas a seguir expÍessas:

Qáuvla Prlmelra - DO OBETO:
l. i. RegistÍo de Preço para fuOras aquisiçáo de gCneros alimentlcios pala gêneros,alimeaticios

puru ut oãer * n...ssiduào du, r.oetaiias Municipais da Prefeitura Municipal de Magahaes De

Almeida/Ma.

Aóuq.ls Segunda - DO FÍLNDÁMENTO LEGÁL:
2.l.Este contrato tem como amparo legêl a licitaçáo na modalidade Pregxo Eletr-ônico 

-SRP 
n'

[ng/2OZZ e rege-se pelas dispoiiçoes e.-*pressas na lri n' 10.520/02, Decreto n' 10.024/ 19 e

iubsidiariamenie, no que couber, ar OispoiiçOe. Ou Lei n" 8.ó6ó193 e suas alteraçÔes po$erioÍes e

pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integr.u este contrato.

Ctáuvla Tetreira - DO YÁLOR CONTRÁT'IUAL!
3.1. Pela execuÉo do objeto ora contratado, a conÚatante pagalá à contratada o valor global de

R$ 

- 

(...), conforme descriçáo dos produtos abaixo:

ITEM --psscPJÇÃo po
PRODUTO

MARCA I.TN QTDE V.UNIT V TC}TAL

0t
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(Tabela llustrativa)

ctóttslla Quota - Dos Rf,cllRsos FINÁNCEIROS:
4.1.4s deipesas deconentes da presente liciBçao correrão por conta dos lecuÍsos especificos

consignadós no orçamento, classiÍicada conforme abaixo especificado e demais dotaçÕes que por

venúa se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento corresPondente:

DOTAÇÁO:
Na Liciiaçao para registro de pÍeço nao é necessário indicaÍ dotaÉo orçament&ia' qu: sogeÍ^tl:

será exigida pàra a fo"rmalizaçào áo contrato ou ou6o instrumento hábil, conforme o Art. 7'' §2"

do Decreto Federal n' 7 .892/2013 e alteÍaçÕes.

Aóusla Suta -DO FOnNfUvnltO E LOCÁL Dl ENTREGÀ:

ó.1. os pÍodutos deverão ser entÍegues, na qualidade, quantidade e periodicidade especifltcadas no

iermo àe Referência - Anexo I dãte Edital, seado que a inobservância destas condiçÕes impücará

Íecusa sem que caiba qualquer tipo de Íeclamação pór paÍte da inadimPlente. A.Contratada obriga-

se a substitui os produtos que potuertu.a não atendam às esPecificâçÕes, sob pena das sançÔes

cabíveis.

ó.2. Os produtos deverão ser fomecidos integtalmente e de foma ininterrupta'

6,3.Os produtos deverão ser entÍegues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário

das 09:00h (oito horas) às l2:00h (doze horas)'

A,íusla Slttma - DO PAGÁMEI'{TO:
t.i.-ô-ilg;*to seÍá efetuado mersalÍnente, referente aos.pÍodutos fu1:t'-dT,'-11ó^t,1

"ompto"aç-ao 
de que a empresa contratada está em dia com as obriSações perante o Sl$e-ma oe

Segrimaaá Soal, meaiante a apresãntuçao d" Ctnidoes Ne8'tivas de Débitos como o INSS e o

ÉôTí, õ;;;âàrrpoioruf'O ttrtntajdias, contadosda enúegadaNotaFiscalde fomecimento

ão-. pi.àãritor, devidamente ut.raau'pao setor comp€tent€. será verificada ramHm sua

,órãriãããã.â, os rriuutos reãeiiis, niediante apresentação da certidlo conjulta Negativa, ou

ôãniãaó Con:*ta positiva com eiiitói Oe N.gatú, ae Triúutos e ContribuiçÔes FedeÍais e Díüda

Adva da União.

'1.2.É vedadaexpressamente a realização de cobrança de forma diversa da estiPulada neste Ediral 
'

áã .tp*i"iã .óurança bancária, -.ãiuot. boleto ou m:sm9 o pÍotesto de. título' :o! pena de

ápii.iíi" á.t t*çoes'previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes'

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação

ir.iiri.ãiáãs;gt dade social e Tributos Federais' conforme item 7'1'

7.4.As Notas Fiscais deverão úÍ acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento'

t
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cláusula ottova- DÁ RECOMPO$çÃO DO EQUILfuRTO ECONÔMICATTNÁNCEIRO DO
CONTR,ATO:
S.l.Oconendo desequiübrio econÔmico-financeiro do conüato, a AdministraÉo podeÍá

restabeleceÍ a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d' da ki n" E.666/93,
mediante compÍovação documertal e requerimento expresso do contratado.

Clóusala Noaa - DA nSCÁilZÁÇAO:
9.1 .Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exelcer as atividades de fiscalização dos

produtos recebidos .

Cláusulo DMna - DOS DIREITOS E RESPTONSÁBILIDÁDES DAS &IRTES:
l0.l.Constituem diÍeitos da Contratante receber o objeto deste Contlato nas condiçÕes avençadas

e da Contratada percebeÍ o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2.Constituem obrigaçÕes da Contratada:

I) entreg-ar'os produtos às suas expensasr no local indicado na cláusula sexta do
presente contrato;

II) fornecer os produtos, rigoÍosamente nas especificaçÕ'es, pritzos e condições

descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;
III)osprodutosdeverãoserfomecidosinte8lalÍnenteeconstantenocasode'p.oúm*to 

ininterruptamente, no citso de manutençâo semPre que requisitado

ôonforme oÍdem de produtos de acordo com as necessidades dos aluno§ da rede

municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesa§ que,se fizeÍem necessáÍios piua o

adimplemento das obrigaçõ€s decorÍentes deste Contrato;

D Nao iransferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

vi) sujeitar-se à maii ampia trscalização poi paÍt9 da CoNTRATANTE' prestando

ioa"os os esclarecintenios solicitadôs á e aiendendo às reclamaçÔes procedentes,

caso ocoÍam;
Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maioÍ'

dentro do prazo ie 02 (dois) dias Úteis após a venfic-açlo do fato e upltj:-l-91 o:

documentos para a respefiiva apÍovaçao' em até os(cinco) dias consecuttvos' a

paÍtiÍ de sua ocoÍência, sob penà de não serem considerados;

Vlll)atender uot 
"ntitg'ot 

úabalhisras' previdencifuios' írscais e comerclars

deconentes da execuçAo do presente contrato;

Ix)manrs Aor*t. iã-ar-u-iiecuçao do conEato, em compatibilidade com as

obrigaçÕes assumidasl
x)a ContÍaada retpãiãJta, de maneira absoluta e inescusável' pela perfeita condiçáo

dos produtos f";âà;': ;;üúzuas quantidades e ouatidade' competindoJhe

umbém,adosJffii;'d;ffi;utaãtitrufiscalizaçáodacontraÉntedeverao
ser tÍocados;

XD sereo de dÚeta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porvernrÍa *"tãrn ti tt"ága dos produtos e o uso indevido de patentes e

registros.

l0.3.Constituem obrigações da Conratante:'- - -----'D flscúãai e acompanhaÍ a execuçao do objeto deste Conrato;

II) efetuar o pagamJttto co"fot*" eitipulado na Cláuzula do Pagamento;

PREFEITURA MUilICIPAL DE MAGALHÃES OE ALMEIDA .
Rua Manocl Pirçs de Castro, 279 - CeDtro - CEP 65.560{00 Magalhàes dc Àlúeidr - Ms

CNPJ: 06.988.9761000 t {9
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Ill)designar servidoÍ paÍa acompanhiu a execuçao deste Conuato;

iÚ"ãrri.i*, a coiúúmbA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do contÍato.

Ctáusta Décima himdru - DA I:ROCA EYEITTUÁL DE DOCUMEI'ÍTOS:

11.1. A troca eventuA Ae aocumentosáue a Conuatanrc e a ContÍatada' seÍá realizada atÍavés

de protocolo.

11 .2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de doo.lmentos'

-o cláuaia Déciaa squnda - DA RE§CISÃO Do CoNTXATo:
12.1.4 rescisâo do contrato iãa rugut de pleno-. direito' a critério da Contratante'

i"áõ*ii-,iiiãLt. a. út.rpo.içioluáiclã ou .*uujudicial,.em conformidade com o art. 55,

ir,ãl,iix, a" Gi r" g.6ú/gi..'*t áft.riç0., nor c,úos previíos nos artigos 77 e 78 da referida

lei.

,

Ctóusta Décima Terctta - DAs 1ÁNÇÔES E PENALIDÁDES:

I l.IÃiúiirt. qre ensejar o retardámento da execução do ceÍane, não mantiver a-prgposla'

falhar ou fraudar no .r."uçao oo oúi",ã iúituao, .o*pônur-se de modo inidÔneo, ítzer declaração

falsa ou cometer ftaude fiscal' gat-iia" " 
direito prévio da 

-citação 
e da ampla defesa' Íicará

impedida de licitaÍ e .ontru* "oããii!-f.i*ã-ú"áúp"f 
de Magãhaes De Almeida/MA' pelo

orazo de até 05 (cinco) anos, .nún* pããu''em os motivos dãierminantes da puniçâo ou até

ãi,ãi,:ã'pià.ãia"'iÉúuittao p"tanà a própria autoridade que aplicou a pena'

t3.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de

;;úild.]iíú, o ltcrr-nNri ãeuáia ú o.r.r"a.nciado por igual peúodo, sem prejulzo dâs

demais cominaçÕes legais.

l3.3.Nocasodeinadimplemento,oCONTRATADOestarásujeitaàsseguintespenalidades:
13.3.1. Advertcncia;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias' no percentual de 10% (dez-por cento)'

calculada,our. o 
"aãi 

aoiontràto, caso não sejam cumpridas fielmente as

condiçÔes Paduadas;
13.3.3. Mutta, *o.üã-rirpr.r, de 0,4%(guarÍo décimos por cento),.na hipótesede

u**o no *Ài'itenioãá suasou'iàãçÔes contÍa$ais' calcúada sobre o valor

da fatura'
13.3.4. Suspen§âo temporáÍia de paÍicipação em licitação e im?edimento de contratar
- 

"o. 
Ad-it'istr'açao por piriodo não superior a 2 (dois) anos; e . -

13.3.5. Dectaração ;;;td""iá"d" para licitar ou contrataÍ com a Administração

Públicâ.
13.3.ó. A aPlicaçao da sanção prevista no item-1'?'3'1' não prejudica' a lnc]dên9ia

cu.rtati"a uã pJniriaaãá aos itens 13.32, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente,

se- p..,;ui'o ítãuiias tripÓrcses' em caso-de reincidência de atraso na entrega

doobjetoriáiãa"ii'.."í-r'i.lãcumulaçâodeinadirnplementodeeventuais
.oo. ..,*ii]"t-p-t;;;;ú previstas' faculada a defesa préüa do

interesado, no prazo de l0 (dez) dias Úteis'
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13.4.AssançÕ€spreYista§nositens13.3.1,13.3'4el3.3.5,poderãoseraplicadastonju,ntamente
com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de lu (oez) olil§

úteis.

l3.5.oconendoàinexecuçãodequetratâoiteml3.3,reserva.seaofugãocontratanteodiÍe-ito
de optar pela ofena qu. * upro.nio, como aquela mais vantajosa, pela ordem de classiftcaÇâo'

ããri.i.ána*r., em'seguida, a Comissao Peráanente de Liciúção - CPL' para as proüdências

cabíveis.

13.ó.Asegundaadjudicatória,ocorrendoahiÉtes€doPreçoanterior,ÍicaÍásujeitaàsmesmas
condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das peoalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de 1úAGALHÀES DE ALMEIDA/MA.

Ctóusuta Dtcima Qaatta - DOS CASOS OMISSOS:

l4.l.Os casos omissos serao t.õruiaot à luz da l*i n" lO'!?0/02' DecÍeto "' l..aj-01i5!
,uúiãioria..nta, no que couber, as disposições da Lei n. g.óó6193 e suas alterações postenoÍes, e

dos princÍpios gerais de direito'

Aáusala Dédnu Qutna - DO FORO:
ls.l.Fica eleito o foro au cáãLo de MAGALHÁES DE ALMEIDA/MA' Estado do

ü*iJa", p"i" aiti-ir quaisque. au'idÀ oriundas da interpretaçao deste contrato com exclusão

de qualquo-outro, por mais privilegiado çe seja'

E, por estarem ju$os e contratados, as partes assinam o presente Contrato' que foi

impresso em 03 (rês) via§ de igual teoÍ.

de 2022.

Contratnte

Contratada



Piocasso: i0',LJ .051c

Rua Manoel Pires de
CNPJ: 06.988.97610001-09

Este volume do edital na modalidade Pregâo EletrÔnico SRP n' 019/2022, possui 35

(trinta e cinco) paginas, incluindo esta, numeÍicamente ordenadas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES
ALMEIDA/Ma, Maranhão, em de 05 de abrll de 2022.
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