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AV. DR. ANTONlo SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

EDITAL DE LICITACAO - SISTEMA DE REGISTR0 DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES D0 NORTE - MA
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021

LICITACAO DIFERENCIADA COM COTAS HXCLUSIVAS E RESERVADA A
PARTICIPACAO DE MICROHMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUEN0 PORTE
(Artigo 48, incisos I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, com redagao dada pela Lei
Complementar n° 147/2014).

MODALIDADE

PREGAO ELETR6NICO N° 27/2021.
Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019,

BASE LEGAL

a

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redagao
dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
demais normas pertinentes a esp6cie.
Registro de Pregos, para eventuais contratap6es de pessoa(s)

juridica(s) para fomecimentos brinquedos pedag6gicos
diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da

OBJETO

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte"A.

TIP0 DA LICITACAO
REGIME DE EXECUCAO
LOCAL

DA

SESSAOPUBLICA

DATA E HORARIO DEABERTURADASPROPOSTAS-SESSAOpbBLICA:

Menor Preco Por Item.
Por Pre9o Unitdrio.

httD://www.]icitanet.com.br/.
13 DE DEZEMBRO DE 2021

15 :00 (QUINZE HORAS)

a

MOD0 DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 302.252,16 (trezentos e dois nil, duzentos e cinquenta e
dois reais e dezesseis centavos).

FONTE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitapao correrao por conta de
recursos consignados no Orgamento Geral da Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato
de formalizapao do contrato.
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EDITAL DE LICITACAO -SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021

I

LICITACAO DIFERENCIADA COM COTAS EXCLUSIVAS E RESERVADA A
PARTICIPACA0 DH MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Artigo 48, incisos I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, com redapao dada pela Lei
Complementar n° 147/2014).

MODALIDADE

PREGAO ELETR6NICO N° 27/2021.
Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019,

BASE LEGAL

a

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redapao
dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
demais nomas pertinentes a esp6cie.
Registro de Precos, para eventuais contratap6es de pessoa(s)

juridica(s) para fomecimentos brinquedos pedag6gicos
diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.

OBJETO
TIPO DA LICITACAO
REGIME DE EXECUCAO
LOCAL

DA

SESSAOPUBLICA

DATA E HORARIO DEABERTURADASPROPOSTAS-SESSAOPOBLICA:

Menor Preco Por Item.
Por Preco Unitdrio.

httl}://www.]icitanet.com.br/.
13 DE DEZEMBRO DE 2021
15 :00 (QUINZE HORAS)

®

MOD0 DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 302.252,16 (trezentos e dois nil, duzentos e cinquenta e
dois reais e dezesseis centavos).

FONTE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitacao correrao por conta de
recursos consignados no Orgamento Geral da Prefeitura
Municipal de Mat5es do Norte/MA, que sera informado no ato
de formalizapao do contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificag6es do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referencia (Anexo I) 6 apenas estimativa de consumo e sera
solicitada de acordo com as necessidades do 6rgao solicitante, podendo ser utilizada no todo ou
em parte.
1.5.
Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e Ill, da Lei complementar n° 123/2006,
com redagao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

I - I)everd realizar processo licitat6rio destinado exclusivamente a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de ate R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
® 1.3. 0 crit6rio de julgamento adotado sera o menor preco do ITEM, observadas as exigencias
Ill - deverd estabelecer, em certa[mes para aquisicdo de bens de natureza divisivel, cota de ate
25%o (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo de ndcroempresas e empresas de
pequeno porte;
1.6. A crit6rio da administragao ptiblica e em observincia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei
Federal n° 147/2014, nao aplicara o disposto no item acima, quando:

1.6.1 Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigencias estabelecidas no instrumento convocat6rio; e

1.7.

0 tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administrapao pdblica ou representar prejufzo ao conjunto ou complexo do objeto
a ser contratado. ;

rfu.8.

Os QUANTITATlvos DO OBIETO DESTA LlclTACAO DlspoEM DE ITENs
ATRAVES COTAS EXCLUSIVA E RESERVADA PARA MICROEMPRESAS
HMPRESAS DE PEQUEN0 PORTE E COTA DE AMPLA PARTICIPACAO:

E

1.8.1 Nao havendo vencedor para os itens da cota exclusiva e reservada, estas poderao ser adjudicadas ao
vencedor dos itens da cota de ampla participagao ou diante de sua recusa, as licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota de anpla participagao.
1.8.2 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratapao das cotas devera ocorrer

pelo menor prego, ou seja, e expressanente vedado que o fomecedor pratique precos distintos para
o mesmo item.
1.8.3 As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderao cotar todos
ouquaisquergrupostantodaCotaPrincipalquantodaCotaReservada.Asdemaislicitantessomente
poderao cotar os grupos da Cota Principal/Ampla Participapao.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

1.8.4. 0 disposto nestes subitens nao impede a contratagao das microempresas ou empresas de pequeno

porte na totalidade do objeto.

2.1.

Na licitagao para registro de pregos nao e necessdrio indicar a dotapao orgamenfaria, que somente
sera exigida para a formalizapao do contrato ou outro instrumento habil. Nao obstante as despesas
resultantes da contratapao correrao a conta da seguinte dotagao orgamentaria:

3.1.

0 Credenciamento 6 o nfvel bdsico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a

participapao dos interessados na modalidade LICITAT6RIA PREGAO, em sun FORMA

fi

a

ELETR6NICA.
32.

0 cadastro devera ser feito no Portal LICITANET, no sitio fe#p../14;tt;ii/./forfu#efco"b#/.

33.

0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sun capacidade tecnica para realizacao das transap6es inerentes
a este Pregfo.

3.4.

0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag5es efetuadas em seu nome,
assume como firines e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretanente ou por seu representante, exclufda 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 tereeiros.

3.5.

i de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no PORTAL

::£]£#inTe:lam::n-t'e°,Saac¥:;j°osujaTal:e:°gsao6:go¥rse;:#;s¥:1;Sg:::ae:#fi?qTeaLa£ITdeegvaeon::
aqueles se tomem desatualizados.
3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera eusejar desclassificapfro no momento da
habilitagiv

4.1.

Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagao, e que estejam com Credencianento regular no PORTAL LICITANET.

4.2.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual -MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006
e suas alterap6es.
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4.3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE M
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

AV. DR, ANT6NIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.I.

Proibidos de participar de licitac6es e celebrar contratos administrativos, na forma da legislapao
vigente;

4.3.2.

Que nao atendam as condic6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

4.3.4.

fl3.5.

Estrangeiros que nao tenhan representapao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagao e responder administrativa ou judicialmente ;
Que se enquadrem nas vedap5es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

Que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugao ou
liquidagao;

4.3.5.1.
Somente sera aceita a participagao de empresa em recuperagao judicial e extrajudicial,
desde que apresente o Plano de Recuperagao homologado pelo juizo competente e em pleno vigor,
sem prejuizo de atendimento a todos os requisitos de habitagao econ6mico-financeira estabelecidos
no edital

4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio, qualquer que seja sua forma de
constituigao;

4.3.7.

0 presente edital nao preve as condig6es de participapao de empresas reunidas em cons6rcio, vez

que a experiencia pratica demonstra que as licitap6es que permitem essa participagao sao aquelas
que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade tecnica. Como o presente edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administrapao, e o objeto deste certame p6de ser
objetivamente definido pelo edital, por meio de especificag6es usuais do mercado, consignou-se a

a

vedapao descritano subitemacima;
4.3.8.

Organizap6es da Sociedade Civil de Interesse Pdblico - OSCIP, atuando nessa condicao (Ac6rdao
n° 746/2014-TCU-Plendrio).

4.4.

COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA
"SIM" OU "NAO" EM CAMPO PR6PRIO DO SISTEMA ELETR6NICO, RELATIVO AS

SEGUINTES DECLARAC6ES:
4.4.1.

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

4.4.I.I.

Nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame com relacao a estes itens;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE M
CNPJ N° 01.612.831/0001-87

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA0 E FINANCAS

Nos items em que a participapao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo "nao" apenas produzira o 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.

4.4.2.

Que esta ciente e concorda com as condig6es contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.

Que cumpte os requisitos para a habilitapao definidos no Edital e que a proposta apresentada esta
em conformidade com as exigencias editalicias;

4.4.4.

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no certarne, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores ;

r}4.5.

Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituigao;

4.4.6.

Que a proposta foi elaborada de forma independente, mos termos da Instrucao Normativa SLTI/MP
n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.

Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigao Federal;

4.5.

A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as san96es
previstas em lei e neste Edital.

ft.1.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico, concomitantemente
com os documentos de habilitapao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado
e o prego, ate a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessao pdblica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa docurnentagao.

5.2.

0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaninhar a documentagao de
habilitapao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1° da LC n° 123, de 2006 e suas alterap6es.

5.4.

Incumbira ao licitante acompanhar as operap6es no sistema eletr6nico durante a sessao ptiblica do
Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservancia de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIvllNISTRACAO E FINANCAS

5.5.

Ate a abertura da sessao pdblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitapao anteriormente inseridos no sistema;

5.6.

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizagao dos procedimentos de negociapao e

julgamento da proposta.
5.7.

$6J.

Os documentos que comp6em a proposta e a habilitapao do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaliapao do pregoeiro e para acesso ptiblico ap6s o encerranento do
envio de lances.

0 LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE 0 PREENCHIMENTO, NO
SISTEMA ELETR6NICO, DOS SEGUINTES CAMPOS :

6.1.1.

Valor uhitario e total para CADA ITEM (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.I.2.

Marca de cada item ofertado;

6.1.3.

Fabricante de cada item ofertado;

6.I.4.

Descrigao detalhada do objeto, contendo as informap6es similares a especificaeao do Termo de
Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia, ndmero
do registro ou inscrigao do bern no 6rgao competente, quando for o caso;

6.2.

ff.3.

Todas as especificag5es do objeto contidas na proposta vinculan a Contratada.

Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fomecimento dos bens ou servicos.

6.4.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterapao, sob
alegapao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.

0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de
sua apresentapao.

6.6.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratap6es ptiblicas, quando participarem de licitag6es ptiblicas;
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7.1.

A abertura da presente licitapao dar-se-a em sessao pdblica, por meio de sistema eletr6nico, na data,
hordrio e local indicados neste Edital.

7.2.

0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificag6es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.

7.2.1.

7.2.2.

Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

r}.2.3.Anaodesclassificagaodapropostanaoimpedeoseujulgamentodefinitivoemsentidocontralio,
levado a efeito na fase de aceitacao.

7.3.

0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4.

0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaninhar lances exclusivanente por meio do
sistema eletr6nico, sendo imediatanente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

7.5.1.

®7.6.

7.7.

0 lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagao indicada no preambulo deste edital.

Os
licitantes
poderao
oferecer lances
sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessao
e as regras
estabelecidas
no Edital.

0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao tiltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.
O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relapao aos
lances intermedidrios quanto em relapao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,50

(cinquenta centavos).

7.9.

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletr6nico o modo de disDutg "ABERTQ: em que
os licitantes apresentarao lances pdblicos e sucessivos, com prorrogag6es.

7.10. A etapa de lances da sessao pdblica tera durapao de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tiltimos dois minutos do periodo
de dura9ao da sessao pdblica.
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7.11. A prorrogagfo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
oconera sucessivalnente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogapao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.
7.12. Nfro havendo novos lances na forma estabelecida nos iteus anteriores, a sessao pdblica encerrar-se-

a automaticanente.
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadanente, admitir o reinicio da sessao pdblica
de lances, em prol da consecugao do melhor prego.
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subiteus anteriores deverao ser

a

descousiderados pelo pregoeiro.
7.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

7.16. Durante o transcurso da sessao pdblica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagfo do licitante.

7.17. 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.
7.18. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao pdblica sera suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicagao expressa do

pregoeiro
aos
participantes
do
certane,
publicada
no
Portal
LICITANET,
httD:/thttD://www.Iicitanet.com.br/, quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

a

::fpre:i::C£`;:at::,::nstf#Se:e6C£:jdu#eoepqaruaa#g=peg. C0muhicagao do fato pelo pregoeiro
7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sun proposta.

7.20. Em relapao a participapao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verifiapao automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. 0 sistema identificara em coluna pr6pria as microempresas e empresas de

pequeno porte participantes, procedendo a comparapao 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 mos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

721. Nessas condig6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de ate 5°/o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao cousideradas
empatadas com a primeira colocada.
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7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tiltima oferta

para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicapao automatica para tanto.
7.23. 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.
7.24. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem mos intervalos estabelecidos mos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

®7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relapao ao produto
estrangeiro, o crit6rio de desempate sera aplicado exclusivanente entre as propostas que fizerem

jus as margens de preferencia, conforme regulanento.
7.26. A ordem de apresentapao pelos licitantes 6 utilizada como urn dos criterios de classificapao, 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.

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele previsto
no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivanente, aos bens
e servigos:

7.27.1. Produzidos no pats;

d27.2.Produzidosporempresasbrasileiras;
7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pats;

7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendan as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as propostas
empatadas.

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao pdblica, o pregoeiro devera encaninhar, pelo sistema
eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociapao em condig5es diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1. A negociapao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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7.29.2. 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DU
a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.30. Ap6s a negociapao do preco, o Pregoeiro iniciat a fase de aceitapao e julganento da proposta.

8.1.

Encerrada a etapa de negociapao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar

quanto a adequapao ao objeto e a compatibilidade do prego em relacao ao maximo estipulado para

®

§°9notrda:a£:2n6e:t: ::1;:e]t: :? ]S:ros2£2%:;>. Observado o disposto no paragrafo dnico do at. 7o e no
8.2.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao prego
maximo fixado (Ac6rdao n° 1455/2018 -TCU -Plendrio), ou que apresentar preco manifestanente
inexequfvel.

8.2.1.

Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simb6licos, irris6rios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitagao nao tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalap6es de propriedade do pr6prio licitante,

para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.3.

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 fundanentam a suspeita;
Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao pdblica para a realizagao de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao pdblica somente podera ser reiniciada mediante aviso

previo no sistema com, no minimo, VINTE E QUATR0 HORAS DE ANTECEDENCIA, e a
ocorrencia sera registrada em ata;

8.5.

0 pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de nao aceitapao
da proposta.

8.5.I.

0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitapao escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.

8.5.2.

Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo pregoeiro, destacan-se os que contenhani as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedencia, al6m
de outras informap6es pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaninhados
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por meio eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pr
do seu ulterior envio pelo sistema eletr6nico, sob pena de nao aceitagao da pr
8.5.3.

Caso a compatibilidade com as especificag5es demandadas, sobretudo q

qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos mos subitens acima, o
pregoeiro podera exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de nao aceitagao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRES) DIAS uteis contados
da solicitapao.

8.5.3.I. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e hordrio de realizapao do procedimento

para a avaliapao das anostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

fl5.3.2. Os resultados das avaliag6es serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.5.3.3. No caso de nao haver entrega da anostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo

pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificap6es previstas neste Edital, a proposta
do licitante sera recusada.
8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com
a verificapao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verifica9ao de uma que atenda as
especificap6es constantes no Termo de Referencia.

8.5.3.5. Os exemplares colocados a disposigao da Administrapao serao tratados como prot6tipos, podendo
ser manuseados e desmontados pela equipe t6cnica responsavel pela analise, nao gerando direito a
ressarcimento.

5.3.6. Ap6s a divulgagao do resultado final da licitagao, as anostras entregues deverao ser recolhidas

pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, ap6s o qual poderao ser descartadas pela
Administrapao, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7. Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administragao todas as condig6es indispensaveis a
realizapao de testes e fomecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessdrios
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivanente, na ordem de classificagao.

8.7.

Havendo necessidade, o pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e hordrio

para a sua continuidade.
8.8.

0 pregoeiro podera encaninhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteng5o de melhor prego, vedada a
negociapao em condig5es diversas das previstas neste Edital.
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8.8.1.

8.8.2.

Tamb6m nas hip6teses em que o pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a s
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

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

8.9.

Nos items nao exclusivos para a participacao 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 mos artigos 44 e 45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

®8.10.Encerradaaanalisequantoaaceitapaodaproposta,opregoeiroverificaraahabilitapaodolicitante,
observado o disposto neste Edital.

9.1.
COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, 0
PREGOEIRO PODERA VERIFICAR 0 EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIC6ES DE
PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A
PARTICIPACAO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA
AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL LICITANET, E AINDA NOS SEGUINTES
CADASTROS:

a

9.I.1.

Possuir cadastro do portal LICITANET;

9.I.2.

Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas punidas -CNEP (±zn±EzfpQ±|aldrtransparencia.gov.b±±0;
9.I.3. Cadastro Nacional de Condenap6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga ( www. cnj .j us.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.4.

Lista

de

Inid6neos,

mantida

pelo

Tribunal

de

Contas

da

Uniao

-

TCU

(https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneoso;

9.1.5.

e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do

Tribunal

de

Contas

da Uniao

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

9.1.6.

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tanbem de seu s6cio
majoritdrio, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sang6es impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o
Poder Ptiblico, inclusive por interm6dio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritdrio.
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9.I.6.I. Caso conste na Consulta de Situapao do Fomecedor a existencia de Ocorrencias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.

9.I.6.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fomecimento
I
...- JLr--r\-L'similares, dentre outros.

9.1.6.3. 0 licitante sera convocado para manifestapao previanente a sua desclassifica ::..`

: -.,!z!,r±

`

9.1.7.

Constatada a existencia de sangao, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao
de participagao.

.I.8.

No caso de inabilitapao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
ficto, previsto mos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

9.2.

Caso atendidas as condig6es de participacao, a habilitapao dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL LICITANET, em relagao a habilitapao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a

qualificapao econ6mica financeira e habilitagao tecnica.

9.2.1.

i clever do licitante atualizar previamente as comprovap5es constantes do PORTAL LICITANET,

para que estejam vigentes na data da abertura da sessao pdblica, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentagao da proposta, a respectiva documentapao atualizada.
9.2.2.

a 9.3.

0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitapao do licitante, exceto se a consulta aos
s{tios eletr6nicos oficiais emissores de certid6es feita pelo Pregoeiro lograr 6xito em encontrar a(s)
certidao(5es) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitapao complementares, necessarios a
confirmapao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de
inabilitapao.

9.4.

Somente havera a necessidade de comprovapao do preenchimento de requisitos mediante
apresentapaodosdocunentosoriginaisnao-digitaisquandohouverddvidaemrelagaoaintegridade
do docunento digital.

9.5.

Nao serao aceitos docunentos de habilitapao com indicapao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.6.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os docunentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,

pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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9.6.1.

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nineros de
docunentos pertinentes ao CND e ao CRFffGTS, quando for comprovada a centralizapao do
recolhimento dessas contribuig6es.

9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaminhar, mos termos deste Edital, a
documentapao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitapao:
MATOES DO NORTE / MA

9.8.
9.8.1.

HABILITACAO JURiDICA:
No caso de empresdrio individual: inscrigao no Registro Pdblico de Empresas Me
da Junta Comercial da respectiva sede;

a Cargo

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigao de

a

%£:ru°t::tf:£edeanddee::rs[f:£do£V£±9_:t:]¥oEe[in:D:J:ae:::it::.ag°ofl.i:_:a condicionada a verificagao
9.8.3.

No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada -EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidanente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;

9.8.4.

Inscrigao no Registro Pdblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbapao no Registro onde
tern sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agencia;

9.8.5.

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

9.8.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals: decreto de autorizapao;

8.7.

9.9.

Os docunentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterag6es ou da consolidapao
respectiva;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.

CNPJ - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.9.2.

Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo a sede ou domicilio
do licitante, pertinente ao seu rano de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.9.3.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, mos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS
Prova de inexist6ncia de d6bitos inadimplidos perante ajustiga do trabalho, me
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, mos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, atrav6s da Certidao Negativa de D6bitos e
Certidao Negativa da Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7.

a

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, atrav6s da Certidao Negativa de D6bitos e

#£i::;a]Noengda:i:ae£;rpsfav[::: s€:££::a:u ceftfda° C°njunta> emitida pela secretaria da Fazenda
9.9.8.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitat6rio,
devera comprovar tal condigao mediante declaragao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.9.

Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de

pequeno porte devera apresentar toda a documentapao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta, apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitapao.

9.10. QUALIFICACA0 ECONOMICO-FINANCEIRA.
9.10.1. Certidao Negativa de falencia, de concordata, de recuperagao judicial ou extrajudicial (Lei n°
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos dltimos 60

r\

(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria Certidao;
9.1o.I.I.A empresa em recuperagao judicial devera apresentar certidao emitida pelo juizo em que
tramita o procedimento da recuperapao judicial no qual certifique-se que a empresa esta apta,
econ6mica e financeiranente, a suportar o cumprimento do contrato

9.10.2. Balango patrimonial e demonstrag6es contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situapao financeira da empresa, vedada a sua
substituigao por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da proposta;
9.1o.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstrag6es contabeis
assim apresentados: Publicados em Didrio Oficial ou Publicados em jomal de grande circulagao ou
Por c6pia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
empresa, na forma da Instrucao Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departanento de

Registro Empresarial e Integrapao - DREI, acompanhado obrigatorianente dos Termos de Abertura
e de Encerramento do Livro Didrio, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
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domicflio da licitante, conforme disposto mos artigos 1.180, Paragrafo Uni
Unico e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;

9.10.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apre

patrimonial e demonstrag6es contabeis referentes ao periodo de exist6ncia da sociedade,
devidanente registrados na Junta Comercial ;
9.1o.2.3. As empresas com menos de 01 (urn) exercicio financeiro deve cumprir a exigencia deste subitem

mediante a apresentapao do Balanco de Abertura;
9.1o.2.4. i admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

dos Termos de Abertura e de Encerranento do Livro Didrio, conforme disposto nos artigos 1.180,
#o.2.5.RegistradosnaJuntacomercialdasedeoudomiciliodalicitanteeacompanhadoobrigatorianente
Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da leil 0.406/2002;

9.10.3. A comprovapao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (urn)
resultantes da aplicapao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

n

Ativo Circulante
LC =

Passivo circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (urn) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar,
considerados os riscos para a Administragao, e, a crit6rio da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrim6nio liquido m{nimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratapao
ou do item pertinente.
9.10.5. Na hip6tese de alteragao do Capital Social, ap6s a realizapao do Balango Patrimonial, a licitante

devera apresentar docunentapao de alteragao do Capital Social, devidanente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.
9.10.6. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar juntanente com o Balango
Patrimonial, c6pia do recibo de entrega da escriturapao contabil digital - SPED CONTABIL, nos
termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela IN RFB n° 1.594/2015, e 1.422/2013.
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9.11. QUALIFICACA0 TECNICA.
9.12. Atestado fomecido por pessoa juridica de direito pdblico ou privado, compro
fomeceu ou fomece bens ou materiais compativeis com o objeto deste Pregao. 0 atestado devera ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e enderego completo, devendo ser assinado
por seus s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa
indicapao de seu nome completo e cargo/fungao.

9.12.1. Caso o docuinento nao seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissao podera abrir
diligencia para a verificapao da veracidade das informap6es dele constante.
9.12.2. Verificado que nao se trata de documento verdadeiro, a comissao tomara as providencias cabiveis

a

:Ions::t#£cd: :ru°£:::rs :€£r[:g::sce£:t:ra::sa:=:::Sc:ins;e:::t:sC;=°; :€:::: ::t:°esd:;:sC::£c::sn£°£:s:
9.12.3. E indispensavel que o atestado de capacidade t6cnica apresente informap6es tangiveis, ficando
vedada a apresentada com infomap6es gen6ricas, tais como: ter fomecido os materiais/produtos a
contendo. Essa exigencia 6 necessdria para que, na ocasiao da analise do documento, o julgador da

proposta possa aferir efetivanente as condig6es de fomecimento eficiente da empresa para a
execucao do objeto de maneira satisfat6ria.
9.13.Aexistenciaderestrigaorelativanentearegularidadefiscaletrabalhistanaoimpedequealicitante

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigencias do edital.
9.14. A declarapao do vencedor acontecera no momento imediatanente posterior a fase de habilitapao.

®:::;egaas:eap:;°upe:Sotap:;:;:anjLaJ;°::zsej:n:::tfta::aap::£]sftce]:::ed:u:::fijcma:arecs°t=g°aom:Cor°qeumep:::e°:
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a
declarapao do vencedor, comprovar a regularizagao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo,
a criterio da administra9ao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.

9.16. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acaITetara a
inabilitapao do licitante, sem prejuizo das sang6es previstas neste Edital, sendo facultada a convocapao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificapao. Se, na ordem de classificapao, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrigao na documentagao fiscal e trabalhista,
sera concedido o mesmo prazo para regularizapao.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosanente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.
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9.18. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitapao, seja por nao €
dos docunentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste

9.19. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em h
0 fi-6g-artigos 44 e
havera nova verificapao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta
subsequente.
9.20. Constatado o atendimento as exigencias de habilitapao fixadas no Edital, o licitante sera declarado
vencedor.

®10.I.Apropostafinaldolicitantedeclaradovencedordeveraserencaminhadanoprazode02(DUAS)
HORAS a contar da solicitagao do pregoeiro no sistema eletr6nico e devera:
10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a dltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. Conter a indicagao do banco, ndmero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de

paganento.
10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no decorrer da
execugao do contrato e aplicapao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificap6es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, vinculan a Contratada.

a

10.3. Os pregos dever5o ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.I. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por extenso, prevalecerao
estes tiltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosanente, ao objeto deste Edital, sem conter
altemativas de preco ou de qualquer outra condigao que induza o julganento a mais de urn
resultado, sob pena de desclassificapao.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela

que nao corresponda as especificac6es ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro
licitante.
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10.6. As propostas que contenhan a descricao do objeto, o valor e os documentos complementares

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no
minimo dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma
motivada, isto 6, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em
canpo pr6prio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de

a

motivapao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundanentadanente.
11.2.I. Nesse momento o pregoeiro nao adentrara no m6rito recursal, mas apenas verificara as condig6es
de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestapao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a decadencia
desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres dias para apresentar
as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,

querendo, apresentarem contrarraz6es tanb6m pelo sistema eletr6nico, em outros tres dias, que
comegarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.3. 0 acolhimento do recurso invalida t5o somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

all.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego constante
neste Edital.

12.1. A sessao pdblica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulapao de atos anteriores a realizapao da sessao

pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao pdblica, situapao em que serao repetidos
os atos anulados e os que dele dependarn.
12.1.2. Quando houver erro na aceitagao do pre9o melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizapao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 10 da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,
serao adotados os procedimentos imediatanente posteriores ao encerranento da etapa de lances.
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12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocapao se clara por meio do sistema eletr6nico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase
do procedimento licitat6rio.

12.2.2. A convocapao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTR0 D0
PORTAL LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais

®

nao haja inteaposicao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos recursos
apresentados.
13.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitat6rio.

14.1. 0 Sistema de Registro de Pregos (SRP) 6 uni conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos a prestagao de servicos e aquisigao de bens, para contratap6es futuras da
Administrapao Ptiblica.

14.2. Ata de Registro de Pregos: documento vinculativo, obrigacional, com caracterfstica de
compromisso para futura contratag5o, em que se registrar os pregos, fomecedores, 6rgao

a

participante e condig6es a serem praticadas, conforme as disposic6es contidas no instrumento
convocat6rio e propostas apresentadas;

14.3. Orgao Gerenciador: Orgao ou entidade da Administragao Pdblica responsavel pela condugao do
conjunto de procedimentos do certame para registro de pregos e gerencianento da Ata de Registro
de Pregos.

14.4. 6rgao participante: 6 todo 6rgao ou entidade da Administrapao Ptiblica que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pregos e integra a Ata de Registro de Precos.

14.5. 6rgao nao participante: e o 6rgao ou entidade que, nao tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitapao, faz adesao a Ata de Registro de Pregos, obedecendo as normas vigentes.

14.6. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus pregos ao valor da
proposta do licitante mais bern classificado.

14.7. A apresentagao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame em
relapao ao licitante melhor classificado.
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14.8. Havendo uin ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da tiltima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
14.9. Serao registrados na ata de registro de pregos os pregos e quantitativos do licitante mais bern
classificado durante a fase competitiva;

14.10. Sera incluldo, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classificapao 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;

4.11. 0 registro a que se refere o subitem 14.10 tern por objetivo a formagao de cadastro de reserva no
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hip6teses previstas no;
14.12. Se houver mais de urn licitante na situapao de que trata o subitem 14.9, serao classificados segundo

a ordem da dltima proposta apresentada durante a fase competitiva;
14.13. A ordem de classificapao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratap6es e somente
sera utilizado caso o melhor colocado no certane nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hip6teses previstas ;
14.14. A habilitapao dos fomecedores que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11
sera efetuada e quando houver necessidade de contratapao de fomecedor remanescente;

14.15. 0 anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realizapao da sessao ptiblica do pregao, que contera
a informagao dos licitantes que aceitarem cotar os bens com pregos iguais ao do licitante vencedor

®

do certane.

14.16. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administrapao a contratar com o vencedor do
certame do SRP, sendo-lhe facultada a realizagao de procedimento especifico para a aquisigao

pretendida, assegurando ao beneficidrio do registro a preferencia do fomecimento em igualdade de
condig6es;

14.17. As contratap6es obedecerao a conveniencia e as necessidades do Municipio de Mat6es do

Norte"A;
14.18. A contratapao com os fomecedores registrados sera formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos habeis: nota de empenho de despesa ou
autorizapao de compra, conforme o artigo 62 da Lei n° 8.666/93;
14.18.1. Quando o contrato for substituido pelos instrumentos habeis acima, o adjudicatdrio devera obedecer
todas as condic5es e determinap6es deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do
contrato.
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14.19. Os licitantes que tiverem seus precos registrados se obrigan a manter, durante o prazo de vigencia
da Ata de Registro de Pregos, todas as condig6es de habilitapao exigidas neste Edital;
14.20. Os pre9os registrados poderao ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Pregos
e neste Edital.

15.1. Ap6s a homologapao da licitapao, a(s) licitante(s) vencedora(s) sera(ao) convocada(s) para assinar
a ata de registro de pregos, no prazo maximo de 05 (cinco) dias titeis, a contar do recebimento da
convocapao e nas condig6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

a 15.1.1.

A convocagao da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicacao entre as partes a respeito
da Ata de Registro de Pregos e do Contrato produzira efeitos legais se processada por publicapao
na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico ou outro meio de registro,
nao sendo consideradas comunicap6es verbais.

15.2. i facultada a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, quando a(s) convocada(s) nao
comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, nao apresentar situapao regular no ato da
assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificac5o, sem prejulzo da aplicapao das sang6es cabiveis.
15.3. 0 prazo de convocagao podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA.

®16J.Caberaao6rgaogerenciadorapraticadetodososatosdecontroleeadministra9aodoSistemade
Registro de Precos, e ainda o seguinte:
16.1.1.

Registrar sua intengao de registro de pregos no 6rgao responsavel pelas compras do municipio;

16.1.2.

Consolidar informag6es relativas a estimativa individual e total de consumo, promovendo a
adequagao dos respectivos termos de referencia ou projetos basicos encaninhados para atender aos
requisitos de padronizapao e racionalizapao;

16.I.3.

Promover atos necessdrios a instrugao processual para a realizapao do procedimento licitat6rio;

16.I.4.

Realizar, por meio da Central de Precos, pesquisa de mercado para identificagao do valor estimado
da licitagao e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades
participantes;
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Confirmar junto aos 6rgaos participantes a sua concordancia com o objeto a ser licitado, inclusive

quanto aos quantitativos e termo de referencia ou projeto basico;
16.I.6.

Realizar o procedimento licitat6rio;

16.1.7.

Gerenciar a ata de registro de pregos;

16.1.8.

Conduzir eventuais renegociag5es dos pregos registrados;

16.1.9.

Aplicar, garantida a anipla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes de infrap5es no
procedimento licitat6rio; e

.1.10.
Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento das obrigag5es
contratuais, em relapao as suas pr6prias contratap6es.

16.2. 0 6rgao gerenciador podefa solicitar auxilio t6cnico aos 6rgaos participantes para execucao das
atividades previstas mos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.

17.I. 0 6rgao participante sera responsavel pela manifestagao de interesse em participar do registro de

pregos, providenciando o encaninhanento ao 6rgao gerenciador de sua estimativa de consumo,
local de entrega e, quando couber, cronograna de contratagao e respectivas especificap5es ou termo
de referencia ou projeto basico, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de pregos do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
®1.I.

Garantir que os atos relativos a sua inclusao no registro de pregos estejam formalizados e aprovados
pela autoridade competente;

17.1.2.

Manifestar, junto ao 6rgao gerenciador, mediante a utilizapao da Intengao de Registro de Pregos,
sua concordincia com o objeto a ser licitado, antes da realizapao do procedimento licitat6rio; e

17.1.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de pregos, inclusive de eventuais alterag6es, para o correto
cumprimento de suas disposig6es.

17.2. Cabe ao 6rgao participante aplicar, garantida a anpla defesa e o contradit6rio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento
das obrigap6es contratuais, em relapao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
17.3. A Comissao Central de Licitapao, 6rgao responsavel pelo gerenciamento do Registro de Precos,
desde que autorizada a adesao, podera emitir Termo de Liberapao dos items solicitados por 6rgaos
nao participantes.
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18.I. A Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da Administrapao
Pdblica que nao tenha participado do certane licitat6rio, mediante pr6via consulta ao 6rgao
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
18.2. Os drgaos e entidades da Administrapao Pdblica que nao participaram do Registro de Pregos,

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse junto
ao 6rgao Gerenciador da Ata, para que este, atrav6s da CPL, indique os possiveis fomecedores e
respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificagao.

Q8.3. Cabers ao fomecedor beneficiatio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condic6es nela
estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao dos servigos, decorrente de adesao, desde que nao
prejudique as obrigag5es anteriormente assumidas.

18.4. 0 quantitativo decorrente das ades6es a Ata de Registro de Precos nao podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do ntimero de 6rgaos nao

participantes que aderirem.
18.5. As aquisig6es ou contratap6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos

para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes;
18.6. Ap6s a autorizagao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a aquisigao ou
contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata.

®18.61.

A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA podera autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogapao do prazo, respeitando o prazo de vigencia da ata, quando solicitada
pelo 6rgao nao participante.

18.7.
Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicapao, observada a anpla defesa e o
contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em
relapao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

19.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.
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20.1. Ap6s a homologagao da licitapao, em sendo realizada a contratagao, sera
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

20.2. 0 adjudicatario tern o prazo de 05 (cinco) dias dteis contados a partir da data

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizapao), sob pena de decair do direito a contratapao, sem prejuizo
das sang6es previstas neste Edital.
20.2.1. Altemativanente a convocapao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Temo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragao podera encaminha-lo

a

para assinatura ou aceite da Adjudicatdria, mediante correspondencia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da data de seu recebimento.

20.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitapao

justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administrapao.

20.3. 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
20.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de neg6cios ali estabelecida as
disposi96es da Lei n° 8.666, de 1993;

20.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no edital e seus anexos;
20.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao previstos mos artigos 79 e 80 da mesma

a

Lei.

20.4. 0 prazo de vigencia da contratapao se encerra no final do exercicio financeiro da assinatura do
mesmo e podera ser prorrogado conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de
referencia.
20.5. Previamente a contratagao a Administragao realizara consultas para identificar possivel suspensao
tempordria de participagao em licitagao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigao de contratar
com o Poder Ptiblico, bern como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°,Ill, da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta pr6via ao CADIN.
20.6. Por ocasiao da assinatura do contrato, sera exigida a comprovapao das condig6es de habilitapao
consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vig6ncia do
contrato.
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20.6.1.
Na hip6tese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro
no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagao das
anexos.

20.7. Na hip6tese de o vencedor da licitapao nao comprovar as condig6es de habi
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administrapao, sem prejuizo da af5ricapao das sanc6es
das demais cominag6es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada
a ordem de classificapao, para, ap6s a comprovapao dos requisitos para habilitacao, analisada a

proposta e eventuais docunentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.

a::.:.aiore9::::::°irrfud9ea3a°s:;:J;°:ac9oa:trdaefa€raeo9::rg:Sreparj°u::;::'s,a:]tx°£Zdaod.:epeei°a6prgsat:I:°d::::u?::::
de pregos, conforme Lei Federal de Licitap6es n° 8.666/1993.

21.2.

Os reajustes e reduc6es de pregos serao de acordo com os pregos praticados pela

CONTRATADA na data.

22.1.
O fomecimento dos produtos devera ser entregue de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante, no seu enderego ou em outro local previanente determinado pela mesma, mediante Ordem
de Fomecimento, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Fomecimento.
22.2.
0 cumprimento das obrigag6es constantes da licitagao sera acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalizagao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do

a Norte - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte - MA.
22.3.
O representante da prefeitura Municipal de Mat5es do Norte -MA, anotara em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas, objeto deste Termo de Referencia, determinando o que for necessdrio
a regularizagao das falhas ou impropriedades observadas. A acao da fiscalizapao nao exonera a
contratada de suas responsabilidades contratuais.

23.I. As obrigag6es da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia e
Contrato.

24.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.
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25.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

25.1.1. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
25.1.2. Apresentar documentagao falsa;

25.I.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
.1.4. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
25.1.5. Nao mantiver a proposta;
25.1.6. Cometer fraude fiscal;
25.1.7. Comportar-se de modo inid6neo;

25.2. 0 atraso injustificado ou retardaniento na prestapao de servigos objeto deste certane sujeitara a
empresa, a juizo da Administragao, a multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
ate o limite de loo/o (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.
25.2.1. A multa prevista neste ITEM sera descontada dos creditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podera cumular com as demais sang6es
administrativas, inclusive com as multas previstas.

®25.3.Ainexecucaototalouparcialdoobjetocontratado,aAdministrapaopoderaaplicaravencedora,as
seguintes sang5es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93 :

a)

Advertenciapor escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
c)
Suspensao temporaria de participagao em licitapao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d)
Sendo que em caso de inexecucao total, sem justificativa aceita pela Administrapao da
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal previsto
para a penalidade 05 (cinco) anos;
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e)
Declarapao de inidoneidade para licitar junto a Administragao pdblica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao, ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 d
art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

25.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco)
ciencia da intimagao, podendo a Administragao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminha-lo
devidamente informado para a apreciagao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
25.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municlpio de Mat6es do Norte/MA as sang6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administrapao Pdblica.

a:::€.rv:,ApoFr¥u¥¥oEm¥ceDd:recs:¥b¥opnirtt?d:s9§eLicd£:t::Sa::u::::rt:taat:;a:::e:aL?sb:let::radera£:Zde:
6tica durante todo o processo de licitagao, de contratagao e de execucao do objeto contratual.

25.6.1. PARA OS PROP6SITOS DESTA CLAUSULA, DEFINHM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:
a)

PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretanente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ag5o de servidor pdblico no processo de licitagao
ou na execugao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificapao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagao ou de execugao do contrato;

c) PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando
a

estabelecer pre9os em niveis artificiais e nao-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretanente,
as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participapao em urn processo licitat6rio ou
afetar a execucao do contrato.
e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsiflcar, alterar ou ocultar provas em inspeg6es ou
fazer declarag6es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuragao de alegap6es de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspe9ao.

26.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

26.1. Ate 03 (tres) dias dteis antes da data designada para a abertura da sessao pdblica, qualquer pessoa

podera impugnar este Edital.
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26.2. A IMPUGNACA0 DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE
ELETRONICA no sistema httD://www.Iicitanet.com.br/.

por

FORMA

263. Cabera o pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnagao no prazo de ate 02 (dois) dias dteis contados da data de recebimento da

inpugnapao.
26.4. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certane.
26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados ao
Pregoeiro, ate 03 (tr6s) dias dteis anteriores a data designada para abertura da sessfro ptiblica,

a

::C::d££Tape:fell:?oe££#/°£°.#[:a££LteeT::::rrp° Pr6Prio do sistema portal LlclTANET
26.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias dteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos respousaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.
26.7. As impugnap6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

26.7.I.
A concessfo de efeito suspeusivo a impugnapao e medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, mos autos do processo de licitapao.
26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os

participantes e a administrapao.

®26.9. As respestas ds impugnag6es e aos esclarecimentos solicitados, bern como outros avisos de ordem
geral, serfs cadastradas no sitio httl)://www.Iicitanet.com.br/, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.
26.10. Nao serfro conhecidas as inpugnap6es apresentadas ap6s o 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.
26.11. A petigao de impugnapao apresentada por empresa deve ser firmada por s6cio, pessoa designada

para a administragfo da sociedade empresata, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto ou contrato social e suas pesteriores alterap6es, se houver, do ato de designagao do
administrador, ou de procurapao pdblica ou particular (instrunento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).
27.

DAS DISPOSICOES GERAIS.

27.1. Da sessao ptiblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.
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27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao do
certane na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hofario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicapao em
contrdrio, pelo pregoeiro.
27.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao pdblica observarao o horario
de Brasilia -DF.

27.4. No julgamento das propostas e da habilitapao, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substincia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundanentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins

a

dehabilitagao eclassificapao.
27.5. A homologapao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratapao.

27.6. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre inteapretadas em favor da anpliagao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrapao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratapao.
27.7. Os licitantes assunem todos os custos de preparapao e apresentagao de suas propostas e a
Administrapao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitat6rio.
27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do infcio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrapao.

®27.9. 0 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 pdblico.

27.10. 0 licitante 6 o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag6es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitapao.

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informac5es nele
contidas implicat a imediata desclassificapao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sanc6es cabiveis.
27.11. Em caso de divergencia entre disposic6es deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
comp5em o processo, prevalecera as deste Edital.
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27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE-MA podera revogar este Pregao por
raz6es de interesse pdblico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e
incontomavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, salvo quando
for viavel a convalidapao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princfpios
da ampla defesa e contradit6rio.
27.12.1. A anulagao do pregfro induz a do contrato.

27.12.2. A anulagao da licitacfo por motivo de ilegalidade nfo gera obrigapao de indenizar.

27.13. i facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregfro, promover diligencia destinada a
esclarecer ou completar a instmcfo do processo, vedada a inclusao posterior de informapao ou de
documentos que deverian ter sido apresentados para fins de classificap5o e habilitapao.
®27.14.
0
Edital
esta
disponibilizado,
na
integra,
no
enderego
eletr6nico:
httD:/twww.Iicitanet.com.br/, e tamb6m poderao ser lidos e/ou obtidos na Comissao Permanente de
Licitapao - CPL da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, na Av. Dr. Antonio Sanpaio, n° 100,
CEP: 65.468-000 -Centro -Mat6es do Norte/MA, em dias de expediente, no borario das O8hoomin ds
14hoomin horas, onde poderao ser cousultados e obtido gratuitamente ou pelo sitio oficial www.matoes
donorte.rna.gov.br e Sistema de Acompanhamento de Contratag6es Publicapao (SACOP) mais
informag6es pelo e-mail cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com.br.
27.15. Integran este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I;
ANEXO 11 -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;

a

egLEg£±;I;i-c#8EE58EEj?ECLARACAO NOs TERMOs DO INc[sO xxx[][, ART. 7O DA
ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;

ANEX0 VI - MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;

ANEXO IX -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
ANEX0 X -MINUTA DO CONTRATO.
Mat6es do Norte/MA, em 22 de Dezembro de 2021.

. cDgiv

;eha.:lh:
Secret

cipal de Administragao e Financas
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EDITAL DH LICITACAO -PREGA0 ELETR6NIC0 N° 27/2021

1. OBJET0
1.1 Registro de Precos, para eventuais contratac6es de pessoa(s) juridica(s) para fornecimentos de
brinquedos pedag6gicos diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Mat5es do Norte/MA, conforme especificac6es e quantitativos constantes neste Termo
de Refer6ncia.

®2. JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisigao de brinquedos pedag6gicos se justifica pela necessidade de suprir a carencia do referido
material, visto que a existencia dos mesmos potencializa o desenvolvimento metodol6gico educacional
na primeira infancia no trabalho docente ao atendimento educacional do Municipio. Os materiais deverao
ser originais, novos, de primeira linha.

2.2. Justificamos a aquisigao de materiais esportivos pelo interesse pdblico presente na necessidade da
utilizapaodemateriaisesportivospelaestaAdministragaoPtiblicaMunicipal,visandoincentivarapratica
de esportes, proporcionando melhor qualidade de vida aos municipes com realizagao de competig5es e
eventos realizados e apoiados por esta secretaria. Os materiais requisitados serao para atender as
comunidades em suas praticas esportivas e em eventos esportivos organizados por esta secretaria, tendo
como rna das finalidades promover a vivencia esportiva para criangas e adolescentes do municipio,
atraves de praticas esportivas nas modalidades futsal, handebol, basquetebol e voleibol e badminton.

a::|Y3Lp?e?o¥oEn?i[d?radocomoestimativaparaoobjetodopresentetermodereferenciafoideterminado
com base em pesquisas de pregos realizada atrav6s do Sistema do Banco de Pregos, com base em tal

procedimento foi estimado o valor total de R$ 317.084,88 (trezentos e dezessete nil, oitenta e quatro
reais e oitenta e oito centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitapao estao divididos, sendo todos EXCLUSIVOS:

> COTA EXCLUSIVA -Ate R$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa -ME
e Empresa de Pequeno Porte -EPP, nos terinos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006,
com redagao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.
3.3. A criterio da administrapao ptiblica e em observancia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei Federal n°
123/2006, nao aplicara o disposto acima mencionado, quando:
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a) Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cunprir as
exigencias estabelecidas no instrunento convocat6rio; e
b) 0 tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administrapao pdblica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado.
3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso Ill da Lei Complementar n° 123/2016, com redapao dada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 paragrafo 2° do Decreto Federal n°
6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal n° 8.538/2015, nao havendo participapao de ME e EPP sera

admitida participapao de empresa de maior porte

CIFICAC6ES E QUANTITATIVOS
®4.ESPECIFICACOESEQUAN'l'1'lAllvub.

ITEM

DESCRICAO

UND

QTD

VLRUNITARIO

VLRTOTAL

1

Apito fox 40 classic c/ dedal

Unidades

20

R$ 57,77

R$ 1.155,40

2

Apito, material metal cromado, aplicagao esporte, Unidades
tipo profissional, tamanho medio

40

R$ 8,47

R$ 338,80

3

Bambole, arco de ginastica ritmica material pvc, Unidades
diametro 0,60 in, aplica9ao praticas esportivas.

40

R$ 5,82

R$ 232,80

4

Bandeirinha para assistente com cabo de madeira

Pares

8

R$ 129,22

RS I.033,76

5

Bastao, material madeira, tamanho oficial, I in

Unidades

40

R$ 18,76

R$ 750,40

6

Bola Basquetebol, material pu, peso cheia 600 a
650 g, circunfer6ncia 75 a 85 cm, caracteristicas Unidades
adicionais matrizada, miolo lubrificadoBoladeBeachSocceroficial1..linha Bola de

12

R$ 134,59

RS 1.615,08

12

R$ 139,09

R$ 1.669,08

80

R$ 126,32

R$ 10.105,60

7

8

Beach Soccer oficial, cfimara de butyl airbility,
miolo slip system substituivel e lubrificado,
construgao em termotec, composigao em PU Unidades
100%,
peso
aproximado
de
420-450g,
circunferencia de 67cm, com selo de aprovapao
da Federapao Intemacional de Beach Soccer.BoladeCanpoOficial,perfil:camaraemlatex

de 6 paredes; inv6lucro pu costurado, design de
32 gomos; tecnologia pu ultra; Pressao entre 0,6 e
1,1 ATM; peso entre 410 a 450g; circunferencia Unidades
entre 68 e 70 cm; confeccionada em poliuretano
tipico (pu); costurada; com camara de ar de miolo
de valvula removivel.
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Bola de Futsal Oficial, sem costura, matrizada,
composta por I 1 gomos com tecnologia pu ultra
100%, camada extema que garante resistencia,
9

10

peso 410-440g, circunferencia: 61-64 cm, com Unidades
valvula miolo slip system removivel e lubrificado
em silicone, camara airbility. aprovada pela
federa9ao intemacional de futebol - fifa 6 tambem
a bola oficial da sele9ao brasileira de futsal.
Bola de lniciapao n° 08 matrizada. confeccionada
em borracha. - miolo substituivel. - camara em Unidades

40

R$ 128,63

R$ 5.145,20

16

R$ 34,44

R$ 551,04

Unidades

16

R$ 51,09

R$ 817,44

Unidades

20

R$ 87,59

R$ 1.751,80

Unidades

6

R$ 92,81

R$ 556,86

Unidades

6

R$ 100,94

R$ 605,64

Unidades

12

R$ 97,34

R$ 1.168,08

Unidades

20

R$ 116,17

R$ 2.323,40

Unidades

4

R$ 7,30

R$ 29,20

Unidades

20

R$ 26,67

R$ 533,40

butil. diametro: 48 -50 cm. peso: 180 -200 g.

11

Bola de Iniciapao n° 10 matrizada. confeccionada
em borracha. - miolo substituivel. - camara em
butil. diametro: 48 - 50 cm. peso: 180 -200 g.

12

13

14

15

16

17

18

Bola Funcional, aplicagao condicionanento
fisico, caracteristicas adicionais diametro: 55
cm/pvc antiderrapante carga: 300 k g
Bola Oficial de Handebol hl tamanho infantil
costurada com 32 gomos confeccionado em pu
ultra grip com peso de 230gr a 270gr sistema slip
system removivel e lubrificado cinara airbility e
circunferencia 49 a 51cm. aprovado pela
confederagao brasileira de handebol.
Bola Oficial de Handebol h21 tamanho infantil
costurada com 32 gomos confeccionado em pu
ultra grip com peso de 230gr a 270gr sistema slip
system removivel e lubrificado camara airbility e
circunfer6ncia 49 a 51cm. aprovado pela
confedera9ao brasileira de handebol.
Bola Oficial de Handebol h31 tamanho infantil
costurada com 32 gomos confeccionado em pu
ultra grip com peso de 230gr a 270gr sistema slip
system removivel e lubrificado camara airbility e
circunferencia 49 a 51cm. aprovado pela
confedera9ao brasileira de handebol.
Bola Voleibol, material microfibra, peso cheia
260 a 280 g, circunferencia 65 a 67 cm,
caracteristicas
adicionais
vulcanizada/miolo
substituivel/chancela darespe
Bolinha de tenis de mesa: tendo 3 estrelas
impressas na bolinha. cor branca. em plastico e
com
40mm.
aprovada
pelas
federag5es
intemacionais de tenis de mesa.
Bomba de encher bola Infla mos dois sentidos com
mangueira e agulha

19

Caneleira com tomozeleira adulto

Pares

40

R$ 46,88

R$ 1.875,20

20

Caneleira com tomozeleira infantil

Pares

40

R$ 50,31

R$ 2.012,40
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Caneleira, tipo peso de areia, caracterfsticas
adicionais revestido em nailon com velcro - 2kg e
3kg
Cartao de arbitragem futsal - kit cartao oficial de
drbitro de futsal nas cores vermelho, amarelo e
azul, medindo 8 x 9,5 cm (lxa) , fabricado em

Pares

16

R$ 59,36

R$ 949,76

Jogos

16

R$ 21,64

R$ 346,24

Jogos

16

R$ 17,57

R$ 281,12

30

R$ 4,22

R$ 126,60

10

R$ 110,67

R$ 1.106,70

12

R$ 135,96

R$ 1.631,52

40

R$ 75,27

R$ 3.010,80

60

R$ 17,08

R$ 1.024,80

60

R$ 26,16

R$ 1.569,60

plastico injetado.
Cartao Oficial Liso para Campo Contem: 2
23

Cart5es (Amarelo e Vermelho) sem marcador
para anotag6es. Dimens6es aproximadas: 08 x 12
cm (LXA) Composigao: Plastico.

24

Chap6u Chin6s em pvc flexivel. dimens6es 20cm aprox.; cores: amarelo, preto, laranja e Unidades
branco

Chuteira para Futebol Society. Par de Chuteira
25

26

27

28

29

para Futebol Society. Calgado desenvolvido
especialmente para futebol Society - diversos
tamanhos.

Pares

Chuteira, tipo Canpo, cabedal (parte superior) Especifica96es Minimas: Confeccionado em
material sint6tico, lingtieta fina e flexivel, forro
Pares
material t6xtil, solado em PVC, com trava fixa e
c6nica, ajustes cadarco, palmilha forrada e
removivel, pr6pria para futebol de campo.
Colchonete
Ginastica,
material
espuma,
comprimento 1,2 in, largura 0,5 in, espessura 3 Unidades
mm
Colete, material 100°/o poli6ster, modelo dupla
face, tananho adulto, uso tatico, caracteristicas Unidades
adicionais conforme modelo do 6rgao
Colete, material 100% poli6ster, modelo dupla
face, tamanho infantil, uso tatico, caracteristicas Unidades
adicionais conforme modelo do 6rgao

30

Cone de treinamento em plastico medindo 23cm

Unidades

20

R$ 16,83

R$ 336,60

31

Cone de treinamento em plastico medindo 50cm

Unidades

20

R$ 26,10

R$ 522,00

Unidades
Pequeno
Corda de pular coletiva c/ manoplas de madeira,
material sisal, com 5m de comprimento e 8mm de Unidades
espessura.
Corda de pular, material poliuretano superresistente, espessura 6 mm, material manopla
Unidades
plastico super-resistente, tipo manopla anat6mica
e flexivel, comprimento 2,40 in

12

R$ 7,59

R$ 91,08

16

R$ 33,88

R$ 542,08

20

R$ 22,95

R$ 459,00

16

R$ 22,15

R$ 354,40

32

33

34

35

Cone de treinamento

em

plastico tananho

Corda Elastica, material elastico, diametro 8 mm,
comprimento 3 in, aplicapao ginastica individual, Unidades
atletismo e desporto.

Pagina 36 de 70

Ll

-.,?: . . :.' .,..

Norie

AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

36

Corda Elastica, material elastico, diametro 8 mm,
comprimento 6 in, aplicagao ginastica individual, Unidades
atletismo e desporto.

16

R$ 22,95

R$ 367,20

37

Corda individual para pular com cabo de madeira

Unidades

16

R$ 24,99

R$ 399,84

38

Elastico Extensor, utilizado para o treinamento de
Yoga, Pilates e Musculagao

Unidades

20

R$ 55,41

R$ 1.108,20

39

Escada de Agilidade com 6 metros contendo 10
degraus distancia entre os degraus de 50 cm.

Unidades

2

R$ 63,31

R$ 126,62

20

R$ 41,02

R$ 820,40

16

R$ 56,47

R$ 903,52

65

R$ 901,33

R$ 58.586,45

65

R$ 1.217,63

R$ 79.145,95

10

R$ 250,00

R$ 2.500,00

40

R$ 140,72

R$ 5.628,80

8

R$ 108,89

R$ 871,12

8

R$ 463,42

R$ 3.707,36

8

R$ 224,42

R$ 1.795,36

Kits

12

R$ 110,41

R$ 1.324,92

Kits

8

R$ 691,25

R$ 5.530,00

40

41

42

Faixa Elastica Mini de borracha termoplastica
tensao forte.Dimens6es: Comprimento: 25 cm; Unidades
Largura: 5 cm; Espessura: 0,7 cm
Haltere, material ferro, tipo macigo, revestimento
Pares
borracha pvc- cloreto de polivinila, forma bolas
nas laterais, peso de lkg a 3kg.
Jogos de canisa, Calgao e Meiao com 18,
tamanho dnico numerado, composigao 100°/o de
J08Os
poli6ster. personalizagao/numeragao conforme
modelo do 6rgao

43

44

45

46

47
48

49

Jogos de camisa, Calgao e Meiao com 15,
tamanho bnico numerado, composigao 100% de

Jogos
poli6ster. personalizagao/numeragao conforme
modelo do 6rgao
Jump cama elastica, material armagao ferro,
material rede protegao poli6ster, formato
redondo, diametro 1 in, altura 20 cm, resistencia Unidades
150
kg,
acabamento
estrutura
pintura
eletrostatica, caracteristicas adicionais 6 p6s fixos
antiderrapantes
Kit de camisa, Calgao de Goleiro, tamanho tinico
numerado, composigao 100% de poli6ster. Unidades
personalizapao/numeragao conforme modelo do
6rgao
Kit mini trave de futebol -01(urn) par de trave
desmontaveis com dimens6es aproximadas de Unidades
55cm de altura, 75cm de largura confeccionadas
em tubo de ago com redes de nylon.
Kits de basquete com 12 canisas,12 calg6es, e 12
Kits
mei5es
Kits
Kits para arbitro (canisa, calgao e meiao)

Kits para atletismo com 03 pegas, camiseta, short
e meiote - personalizagao/numeragao conforme
modelo do 6rgao.
Kits para futsal com 12 camisas, 12 calc5es e 12

50

me6es - personaliza9ao/numeragao conforme
modelo do 6rgao
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51

Luva para Goleiro, material couro sintetico, tipo
futebol de campo, tamanho tlnico, aplicapao

Pares

20

R$ 129,62

R$ 2.592,40

52

pratica esportiva, cor preta, uso adulto
Luva para Goleiro, material couro sintetico, tipo
futebol de campo, tananho dnico, aplicapao

Pares

16

R$ 139,82

R$ 2.237,12

Pares

20

RS 127,85

R$ 2.557,00

Pares

20

R$ 141,17

R$ 2.823,40

20

R$ 13,62

R$ 272,40

120

R$ 6,74

R$ 808,80

120

RS 18,25

R$ 2.190,00

Unidades

120

R$ 6,44

R$ 772,80

Unidades

120

R$ 6,65

R$ 798,00

Unidades

120

R$ 7,04

R$ 844,80

Unidades

2

R$ 1.448,68

R$ 2.897,36

Unidades

20

R$ 5 1 , 1 0

R$ 1.022,00

Unidades

20

R$ 26,10

R$ 522,00

Unidades
penas branca.
Prato demarcatorio (sinalizador) disco de
treinanento, feitos em plastico flex{vel para
treinamento em atividades fisicas. medidas Unidades
aproximadas: base com 19cm de diametro e altura
entre 4 e 5cm.
Raquete Esportiva, material corpo madeira,
revestimento corpo borracha, tamanho dnico, cor Unidades

20

R$ 27,93

R$ 558,60

4

R$ 9,33

R$ 37,32

4

R$ 34,27

R$ 137,08

53

54

55

56

57

58

59
60

61

r
62

63

64

65

66

pratica esportiva, cor preta, uso infantil
Luva para Goleiro, material couro sint6tico, tipo
futsal, tananho dnico, aplicagao pfatica
esportiva, cor preta, uso adulto
Luva para Goleiro, material couro sintetico, tipo
futsal, tamanho dnico, aplicagao pratica
esportiva, cor preta, uso infantil
Macarrao Espaguete hidroginastica, material

polietileno expandido, formato tubo flexivel, Unidades
aplicagao natapao e hidroginastica
Medalha com logomarca em metal cor dourada,
prateada e bronze (frente), diinetro de 50mm, Unidades
espessura de 3mm com fita
Medalha com logomarca em metal cor dourada,
prateada e bronze (frente), diametro de 70mm, Unidades
espessura de 3mm com fita
Medalha cor ouro, prata e bronze, houra ao
merito, 36mm, com fita
Medalha cor ouro, prata e bronze, houra ao
merito, 43mm, com fita
Medalha cor ouro, prata e bronze, houra ao
merito, 50mm, com fita
Mesa de tenis de mesa oficiais 15 mm com
medidas oficiais que atendam aos padr6es ittf,
acabamento
em
laca
azul
com
linhas
demarcat6rias brancas.
6culos nata9ao, material silicone, tipo prote9ao
frontal, tipo ajuste lateral e marina, tipo lente
antiemba9ante.
Peteca Colorida - Peteca com base em couro e
penas sint6ticas coloridas: peteca com base e
penas coloridas bern presa confeccionada em
borracha super resistente peso m6dio 50gr e altura
20cm, com selo da Inmetro.

Peteca Colorida - Peteca com base em EVA e

preta, aplicapao tenis de mesa
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67

68

69

70

71

72

73

74
75

76

Rede de tenis de quadra material nailon, material Unidades
reforgo borda nailon.
Rede de v6lei 01 faixas flo 2, material flo seda,
material reforgo borda seda, caracteristicas Unidades
adicionais com ajuste de tensao.
Rede de v6lei 02 faixas flo 2, material flo seda,
material reforgo borda seda, caracteristicas Unidades
adicionais com ajuste de tensao.

2

R$ 1.033,47

R$ 2.066,94

12

R$ 84,30

RS I.011,60

12

R$ 145,27

R$ 1.743,24

8

R$ 271,17

R$ 2.169,36

Kits

8

R$ 100,83

R$ 806,64

Kits

8

R$ 96,67

R$ 773,36

Pares

16

R$ 432,24

R$ 6.915,84

Pares

16

R$ 483,80

R$ 7.740,80

16

R$ 155,13

R$ 2.482,08

Pares

12

R$ 141,85

R$ 1.702,20

Pares

20

R$ 32,33

R$ 646,60

Rede Esporte Aplicapao Badminton, com poste,
material flo seda, caracteristicas adicionais flo de Unidades
seda 1,5mm dimens6es 6,10,6,20 x 0,70,075 in

Rede Esporte aplicagao Badminton, material flo
seda, caracteristicas adicionais flo de seda tananho adulto.
Rede Esporte aplicapao Badminton, material flo
seda, caracteristicas adicionais flo de seda tananho infantil.
Rede Esporte, material polietileno, aplicapao
futebol de campo flo 2RedeEsporte,material polietileno, aplicapao

futebol de campo flo 4 nylon
Step para Exercicio Aer6bicos, aprox, 86x30xl4Cm Unidades

Tenis de futsal solado em
tecnologia de alta resistencia.Tomozeleiraelastica

borracha,

com

77
78

Touca Natagao, material silicone, tamanhodiversos Unidades

20

R$ 33,04

R$ 660,80

798078182838485

Trofeu dourado tarn. 34 cmTrofeudouradotarn.36cmTrofeudouradotan.41cmTrofeudouradotarn.46cmTrofeudouradotarn.56cmTrofeudouradotarn.73cmTrofeudouradotarn.68cmTrofeudouradotarn82cm

Unidades

12

R$ 67,56

R$ 810,72

Unidades

12

R$ 88,85

R$ 1.066,20

Unidades

12

R$ 112,12

R$ 1.345,44

Unidades

12

R$ 172,58

R$ 2.070,96

Unidades

12

R$ 261,00

R$ 3.132,00

Unidades

12

R$ 290,98

R$ 3 .491,76

Unidades

12

R$ 288,25

R$ 3.459,00

Unidades

12

R$ 346,50

R$ 4.15 8,00

86

R$ 278.763,24 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e tres reais e vinte quatro
centavos).

R$ 278.763,24
•

ITEM

DESCRICAO

VLRUNITARIO

UND

QTD

Pares

12

Baralho oficial apresentapao caixa papelao com 1
87

jogo, cor basica frente branca, cor basica versovermelha

R$ 52,11,\
I,/
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Dama com 24 pegas, tabuleiro em madeira mdf;
em dimens6es minimas 26cm x 26cm; (12 pegas
brancas e 12 pegas pretas)
Dama em sacola plastica -(12 pegas brancas e 12

Unidades

20

R$ 40,04

R$ 800,80

Unidades

20

R$ 40,69

R$ 813,80

Domino, material plastico, na caixa com tanpa, Unidades
contendo 28 pegas medidas do estojo 16 x 5 cm
Unidades
Estojo em xadrez max escolar madeira

20

R$ 45,40

R$ 908,00

12

R$ 150,42

R$ 1.805,04

92

Jogo de Mem6ria minimo de 30 pegas;em mdf
temas diversos; dimens6es min. 20 x 20

Unidades

80

R$ 43,52

R$ 3 .481,60R$1.454,60R$893,60

93

Jogos de dama e ludo 30x30

Unidades

20

R$ 72,73

9495

Jogos de pedra de damas 24 pegas.PegaVaretasemmadeiracomvaretas gigantes de

Unidades

20

R$ 44,68

55 cm de comprimento, contendo 31 pegas de
madeira colorida.

Unidades

40

R$ 9,90

R$ 396,00

Unidades

40

R$ 45,66

R$ 1.826,40

Unidades

40

R$ 27,93

R$ 1.117,20

Unidades

12

R$ 290,93

R$ 3 .491,16

Unidades

12

R$ 207,67

R$ 2.492,04

Unidades

24

R$ 63,44

R$ 1.522,56

88

89
90
91

9697

Pegas pretas

Quebra-cabega ( tema infantil variado) com
aproximadamente 250 pegas, idade recomendada
de 6 a 11 anos,

Resta urn: Tabuleiro pintado com fundo branco
ultravioleta at6xico, serigrafado na cor azul
ultravioleta at6xica, medindo 24 x 24 cm. Pegas
do jogo: bolinhas de E.V.A. azul (verso do
tabuleiro Dama Chinesa).Tabuleirodexadrez50x50cmTabuleirooflcialdorbravelem couro sintetico
9899

tarn. 50x50cm, Jogos de pegas plasticas reTimeeCampodefuteboldebotaoeplasticoXadrez-Jogocom32pe9as,sendo16claras e 16
loo

escuras, confeccionadas em polipropileno de alto
impacto. Medidas aproximadas das pegas: Rei:10cmdealturaX4cmdebase,Rainha:8cmde

101

altura X 4 de base, Bispo: 7,5cm de altura X 4cm
de base, Cavalo: 7,5cm de altura X 4cm de base,
Torre: 6cm de altura X 4cm de base, Peso: 5cm
R$ 93,04
20
de altura. X 3,5cm de base. Tabuleiro Unidades
confeccionado em napa, courvin ou bidim, casas
com dimens6es de 5cm x 5cm, bordas com
dimens6es de 8cm x 10cm (distribuidas na borda
superior e borda lateral), total do tabuleiro com
medidas aproximadas de 45cm de comprimento e
45cm de largura. Acompanha saco confeccionado
TNT ara armazenamento
das pegas.e oitenta e oito reais e noventa e doiscentavos).
emPR$23.488,92
(vinte e tres mil, quatrocentos

R$ 1.860,80

R$ 23.488,92

Valor Total R$ 302.252,16 (trezentos e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais edezesseiscentavos). R$ 302.252,16
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5. FONTE DE RECURSO
5.1. As despesas decorrentes desta licitagao correrao por conta de recursos consignados no Orgamento

Geral da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato de formalizapao do
contrato, conforme Art. 7° § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013.

6.

FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

6.1. A forma de fomecimento dos produtos, sera mediante apresentapao de requisigao pr6pria do executor
do contrato da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA, em 01 (uma) via, devendo conter no verso
carimbo em alto relevo e devidanente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante;

ri:}::::=:r:::I:rt'i:::ree::esap::::t;:;duto;
d) Informar a data da prestapao dos fomecimentos dos produtos;
e) Assinatura do funciondrio da empresa;
D Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
6.2. A prestagao do fomecimento devera ser de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante, no

seu enderego ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fomecimento,
no prazo de ate 05 (cinco) dias dteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fomecimento.

7. DAS QUALIFICACOES DOS PROPONENTES
7.1. Os proponentes concorrentes devem apresentar como habilitapao, comprovagao atrav6s de

atestado(s) emitido(s) por pessoa jurfdica de direito pdblico ou privado de aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto da licitap5o;

a

8. RESPONSAVEL PEL0 TERMO DE REFERENCIA
8.1. Secretaria Municipal de Administragao e Finangas.

9. D0 ACOMPANHAMHNTO E DA FISCALIZACAO
9.1. 0 cunprimento das obrigap6es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em todos os
seus termos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA,
ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de
Mat6es do Norte - MA.

9.2. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA, anotara em registro pr6prio todas
as ocorrencias relacionadas com a prestagao dos fomecimentos, objeto deste Registro de Pregos,
determinando o que for necessario a regularizagao das falhas ou impropriedades observadas. A agao da
fiscalizagao nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

10. DO PAGAMENTO
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10.1. Ap6s aceitagao e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o

paganiento sera efetuado no prazo de ate 30(trinta) dias, ap6s a prestagao dos fomecimentos, desde que
nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentagao de Nota Fiscal,

devidanente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fomecimento e
das certid6es de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante
apresentapao da Certidao Conjunta Negativa de D6bitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao e Previdencidria, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de
Regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante apresentapao das Certid6es Negativas de D6bitos e
da Dfvida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede
da licitante, mediante apresentapao da Certidao Negativa de D5bitos Fiscais e Certidao Negativa de
Inscrigao na Divida Ativa do Municipio; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por
Servi¢o, demonstrando situagao regular mediante apresentagao do Certificado de
a=:Fur:idda:e do FGTS - CRF e Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentapao da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), diretanente na
conta que o fomecedor apresentar em sua proposta.

11.

DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE-MA.

1 1.1. Cabera a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
a) acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as depend6ncias do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao paganento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condig6es necessatias ao born andanento da prestapao dos fomecimentos
atestados.
I) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

®12.

DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

12.1. A16m dos casos comuns, implicitos ou expressos no Contrato, nas especiflcap6es e nas leis
aplicaveis a especie, cabe exclusivamente a Contratada:

a) manter preposto, aceito pela administragao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA, durante
todo o periodo de vigencia da licitapao, para represents-lo sempre que for necessario;

b) informar ao Chefe do Departanento de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA,
ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessdrios ;

c) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigap6es assumidas, todas
as condig6es de habilitagao e qualificapao exigidas na licitapao;
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d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execu¢ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
flscalizagao ou o acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cuinprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bern como

quaisquer determinap6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a mat6ria objeto da
contratapao, cabendo-lhe `inica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalizapao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condic6es inadequadas
a aquisigao dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execugao do contrato;

rig)anpar:fi:£Tu::e#:£t:£r;:,£rd°es'#te5rets°tda:Suo£::£#Z:nte9°°bjetoasercontratado,semadevidaanuencia
h) substituigao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo com
o exigido;

i) entregar os produtos nos prazos, condig6es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consunidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigap6es
assunidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.

k) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.

13. DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
a 13.1. 6rgao Gerenciador -Secretaria Municipal de Administra9ao e Finangas -Secretaria Municipal de
Educapao.

13 .2. A Ata de Registro de Pregos decorrente deste Certame vigorara por 12 (doze) meses, a partir da data
de sua assinatura, improrrogavel nos termos do art.12 do Decreto Federal n° 7.892/2013.

13.3. As contratap6es decorrentes da Ata de Registro de Pregos poderao sofrer alterap6es, obedecidas as
disposig6es contidas no Art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892/2013 e suas alterag5es.

13.4. A adesao da presente Ata de Registro de Pregos podera ser realizada em conformidade com Art. 22
§ 3° e 4° do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redapao dada pelo Decreto n° 9.488, de 2018).

13.5. Cabera ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Preco, observadas as condi96es nela

estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao do fomecimento dos produtos, desde que esta fomecimento
nao prejudique as obrigap6es anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 20 do Decreto 7.892, de 23 de
janeiro de 2013 .
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14. FUNDAMENTACAO LHGAL
14.1. 0 objeto deste Termo de Referencia se fundanenta no Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal
n° 10.024/2019, Lei Federal n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redapao dada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e
demais normas pertinentes a esp6cie.

a

a
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PREGAO ELETRONIC0 N° 27/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021
SESSAO PUBLICA: ---- / ---- /2021, AS ---- H ---- MIN ( ---- ) HORAS.

/UF

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE

a

IDENTIFICACAODAPROPONENTE:
NOME DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (

)NAO(

)

ENDERECO:

BAIREO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

CONTATO

TELEFONE:

DALICITANTE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

BANCO DA LICITANTE:
^
N° DA AGENCIA:
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A EMPRESA:

DECLARA QUE:

1 - ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E,
BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,
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PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 -VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM
0 ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE NAO POSSUI COMO S6CIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
/ UF, E AINDA CONJUGE, COMPANHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

®ii&U5s°EPsE#8%LDEEc:E[oCs[°N3AAR¥=F[f3EDs:g¥#TEA¥AA[Sc8ENE\EED3C£¥E3]##o:
PORPARTEDACONTRATADA, DA
ORDEM
DE
COMPRA
OU
TODOS OS
DOCUMENTO
SIMILAR,
NA (ENDERECO):
EQUIPAMENTOSSERAOAVALIADOS,SOBPENADEDEVOLUCAODENAOACEITE,CASO
NAO ATENDA A DISCRIMINACAO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU
DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

®

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAC6ES
CONTENDO PRECOS EXCESSIVOS, SIM86LICOS, DE VALOR ZERO OU
INEXEQufvEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM
PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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XIfE¥6iii - DECLARACA0 DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO
EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTHS IMPEDITIVOS DA
HABILITACAO
PREGAO ELETR6NICO N° 27/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
®

/UF

OPREGOEIROEEQUIPEDEAPOIO.
PORTADOR DO RG

ABAIXO ASSINADO, NA
CNPJ

QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE,
DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE

QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO`A
QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS
CONDIC6ES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR 0 FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARAGRAFO 20, E
ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAC6ES

a

SUBSEQUENTES.

EM,_DE

DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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EDITAL DE LICITACAO -PREGA0 ELHTRONIC0 N° 27/2021

ANEXO IV -MODEL0 DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 70 DA CONSTITUICAO FEDERAL
PREGA0 ELETR6NICO N° 27/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021

(PAPHL TIMBRAD0 DA EMPRESA)

INSCRITO NO CNPJ N° ..........................., POR INTERMEDIO

DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A)

PORTADOR(A) DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE N° ................ E CPF N° ............................, DECLARA, PARA

FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N° 27 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NAO EMPREGA

MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E
NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE
APRENDIZ ( )I.

fl

(LOCALEDATA)

(REPRESENTANTE LEGAL).

I Observapao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA. ¢APEL TIMBRADO DA EMPRESA)
PREGAO ELETR6NICO N° 27/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 0311001/2021
(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITufDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: PREGA0
ELETR6NICO N° 27/2021, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL 0 ART. 299

a

DO C6DIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0 ELETR6NIC0 N°
27/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E 0
CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGA0 ELETR6NICO N° 27/2021, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
8) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGA0 ELHTRONICO N° 27/2021 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA
DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO
ELETR6NICO N° 27/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C)

®

QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR

F#%EAC6S£L°E:ROQF[%LOQ#oEF7,:F2TLR€uPAANRTT5CAPpAANRTTE]cP]3ZRNoCLA*A°oUDRE£::%32
LICITACAO;

D) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGA0 ELETR6NICO N° 27/2021 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGA0 ELETR6NICO N° 27/2021
ANTES DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA REFERIDA LICITACAO;

E) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO
PREGA0 ELETR6NICO N° 27/2021 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER
/ UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL
INTEGRANTE DO MUNICIPIO DE
DAS PROPOSTAS; E

Pagina 49 de 70

•..,.-.

:.' -,..

com&pT#a#is#°oNorte
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F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA
DECLARACAO E QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAC6ES PARA FIRMA-LA.
..... DE ..........

DE 2021.

REPRESENTANTE LEGAL

a

r\
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IIfE=6-Vi - DECLARACAO D0 PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE)
PREGAO ELETR6NICO N° 27/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021
[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICACAO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.),
ENDERECO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB 0 N° [XXXX], NESTE ATO
REPRESENTADA PELO [CARGO] INOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR

a

DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° P{XXX], INSCRITO NO CPF SOB O N° [XXXX],
DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFfcIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 40 DO ART. 30 DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAC6ES, SOB AS PENALIDADES
DESTA, SER:

(
) MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A
360.
/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFicIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS
VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(

fl

) EMPRESA DE PEQUEN0 PORTH - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A

360.

/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A

4.800.

/ UF,00

VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFfcIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDACOES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAC6HS:
ESTA DECLARACAO PODERA SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE
ENQUADRADA COMO ME
OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
A NAO APRESENTACAO DESTA DECLARACAO SERA INTERPRETADA COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N°
123/2006, OU A OPCAO PELA NAO UTILIZACAO DO DIREITO DE TRATAMENTO
DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 0VO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX CRC:

a

a
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AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
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PREGAO ELETRONIC0 N° 27/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 0311001/2021

0BS: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, 0 PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULARIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

fl

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

/UF

0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

INSCRITA NO CNPT N°
A EMPRESA
INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0 SR

POR
PORTADOR

DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° ...................... E DO CPF N° ......................., DECLARA

fl

/ UF OU DE QUALQUER
NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE
OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRACAO DIRETA OU INDIRETA,
EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSAO TEMPORARIA DE
PARTICIPACAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

EM, _ DE

DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS RBQUISITOS DE
HABILITACAO. (MODELO)
PREGA0 ELETRONIC0 N° 27/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 0311001/2021
A
/UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE
0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

a
RAZAO

SOCIAL

DA

No.........................,LOCALIZADA

EMPRESA),
CNPJ
DECLARA,
EM

CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA
HABILITACAO PARA ESTE CERTAME LICITAT6RIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE

/ UF - PREGAO ELETR6NICO N°

/2021.

........,......... DE ..,................

a

REPRESENTANTE LEGAL
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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°
PREGAO ELETR6NICo N° /
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 0311001/2021

0 MUNIcfpIO DE MAT6ES DO NORTE, ESTADO DO MARANHAO, pessoa juridica de
direito phblico intemo, por meio ..............., inscrita no CNPJ/MF ................, com sede na ...............,

a

::;:i::£r¥(aat)6,e;odlt°adNo%;/¥oAR:GMn4'..T.:.:::. :t:n}cer?troe(Sac)niaod%3:]%6..;; .............'..:..:.:; i.;;.i.a;.;.t.;..i;.;i:
Municipio de Mat6es do Norte/MA, neste ato denominado simplesmente ORGAO
GERENCIADOR DO REGISTRO DE PRECOS, realizado por meio do PREGAO ELETR6NICO
N° .... / .... „ tudo em conformidade com o processo administrativo n° .... / ......, nas clausulas e

condig6es constantes do instrumento convocat6rio da licitapao supracitada, e a respectiva
homologapao, RESOLVE registrar os pregos da empresa .......................... CNPJ ...............,
estabelecia na Rua/Av ............... n° ...., Bairro ........., na cidade de .........- Estado de ............, CEP
..........., Foneffax ........., E-mail .............., neste ato representado pelo Sr(a) ............, brasileiro(a)
.............,.............., portador do RG .......... SSP/ .... e CPF"F n° ....... „ ......., atendendo as condig5es

previstas no instrunento convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitandose as partes as normas constantes das Leis Federais n° 8.666/93,10.520/2002, e demais legislag6es
aplicaveis, e em conformidade com as disposig6es a seguir:

a

1.1. A presente Ata estabelece as clausulas e condig6es gerais para o Registro de pregos, para
eventunis contratag6es de pessoa(s) juridica(s) para fomecimentos brinquedos pedag6gicos
diversos e materiais esportivos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mat6es do
Norte/MA, conforme especificag5es do Termo de Referencia - Anexo I do Edital de Pregao

Eletr6nico para Registro de Precos n° _/_, constituindo assim, em documento vinculativo e
obrigacional as partes.

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instrug6es que comp6em o Pregao

Eletr6nico para Registro de Pregos n° _/_, completando-a para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrigao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
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3.1. Os precos dos produtos estao registrados nos termos da proposta vencedora do PREGAO
ELETR6NICO N° 27/2021 -Sistema de Registro de Pregos, conforme a tabela (s) abaixo:

Valor RegistradoRS
Item

Especificacao

Unid.

Quant.

Marca
Unitario

Total

3.2. 0 prego contratado sera fixo e irreajustavel, ressalvado o disposto na clausula s6tima deste
instrumento.

a

:.o3ae4aeox;sdt;fr:£faa::I::::oasrreeag[;:tar:£:sd:::c:t:;£agoareas;e€fflTc{an;sutraa::ontarf:ga: ::rnettraa;aagr:e: £T:£Sfeg[::
ou prestagao de servigos pretendida nas hip6teses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante
fundamentapao, assegurando-se ao beneficidrio do registro a preferencia de fomecimento em
igualdade de condig6es.

3.4. Os pregos, os quantitativos, o fomecedor e as especificac6es resumidas do objeto, como as

possiveis alterap5es da presente ARP, serao publicadas no Diario Oficial, na forma de extrato, em
conformidade com o disposto no paragrafo `inico do artigo 61, da Lei de Licitag6es.

4.1. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses continuos, incluidas
as eventuais prorrogag6es, contados a partir da data de sua publicapao no Didrio Oficial, conforme
inciso Ill do § 3° do art.15 da Lei n° 8.666/93.

ft
5.1. Os fomecimentos deverao ser executados, na especificapao, quantidade e periodicidade
especificadas no Edital, Terino de Referencia - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservancia
destas condig6es implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de reclanapao por parte da
inadimplente. Os fomecimentos dos produtos deverao ser executados em perfeita condig6es e de
acordo com o Termo de Referencia e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

6.1. Os pagamentos referentes aos fomecimentos objeto da presente Ata sera efetuado mos termos
do edital da licitapao e anexos.
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7.1. A Ata de Registro de Pregos nao podera softer acrescimos mos quantitativos fixados, inclusive
o acr6scimo de que trata § 1° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

7.2. Durante a vig6ncia da Ata, os valores registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hip6teses, devidamente comprovadas, de ocorrencia de situagao prevista na alinea "d" do inciso 11
do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou redugao dos pregos praticados no mercado.
7.3. Mesmo comprovada a ocorrencia de situagao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da
Lei 8.666/93, o 6rgao Municipal responsavel, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitat6rio.
7.4. Os pregos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual redugao dos pregos

n

{8art:::d8Ser::cTa%rocr;dp°ro°:odveerf:ts° i:geo:::;:e: jcuunstto° ado°ssfi::nesc:::£rset:,a:3:'e;aabdeansd:s ad£:::fse;£ct:::
contidas na alinea "d" do inciso 11 do caputdQ art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

7.5. Quando o preco registrado tomar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocara os fomecedores para negociarem a redugao dos
pregos aos valores praticados pelo mercado.
7.5.1. Os fomecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado
serao liberados do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade.
7.5.2. A ordem de classificapao dos fomecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de
mercado observara a classificapao original.

7.6. Quando o prego de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor nao puder
cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podera:

®

7.6.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes do pedido
de fomecimento, e sem aplicapao da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociac5o.
7.7. Nao havendo exito nas negociag5es, a Prefeitura devera proceder a revogapao da respectiva
Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da contratapao mais
vantajosa.
7.8. Sera considerado prego de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a media daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hip6tese os precos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferenga percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do Fomecedor e aquele vigente no mercado a 6poca do registro.
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7.10. As alterac5es de pregos oriundas da revisao, no caso de desequilibrio da equagao econ6micofinanceira, serao publicadas no Didrio Oficial.

quando:
8.1.1. Nao formalizar a Ata de Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;

8.1.2. Descumprir as condig6es da Ata de Registro de Pregos;

8.1.3. Nao aceitar reduzir seus pregos registrados na hip6tese de se tomarem superiores aos

praticados no mercado;
®8.1. 0 fomecedor tern seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitagao e impedido de contratar com o municipio, nos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inid6neo para licitar e contratar com a Administragao nos termos do art. 87 da
Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administragao nos termos do art. 7°, da Lei
10.520/2002.

8.1.7. Nao receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrapao, sem justificativa aceitavel;
8.2. A Ata de Registro de Pregos podera ainda ser cancelada pela Administrapao unilateralmente,
nos termos da legislapao pertinente, em especial pela ocorrencia de uma das hip6teses contidas no

a

art. 78 da Lei n° 8.666/93;
8.3. 0 cancelamento de registro nas hip6teses previstas, assegurados o contradit6rio e anpla defesa,
sera formalizado por despacho da autoridade competente do 6rgao gerenciador.

8.4. 0 cancelanento 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:
8.4.1. Por raz6es de interesse ptiblico; ou

8.4.2. A pedido do fomecedor.

8.5. 0 fomecedor registrado podera solicitar o cancelanento de seu registro de prego quando:
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8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata, por ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execugao contratual, decorrente de caso fortuito
ou forga maior;

8.6. A solicitapao, pelo fomecedor, de cancelamento do preco registrado devera ser formulada com
antecedencia minima de 15 (quinze) dias, instruida com a comprovagao do fato ou fatos que
justifiquem o pedido, para apreciacao, avaliapao e decisao da Administragao Pdblica Municipal.

8.7. 0 cancelamento do registro nao prejudica a possibilidade de aplicapao de sangao administrativa

quando motivada pela ocorrencia de infrapao cometida pela empresa, observados os crit6rios
estabelecidos na clausula nona deste instrumento.

a

8.8. Da decisao da autoridade competente do 6rgao gerenciador se clara conhecimento aos
fomecedores, mediante o envio de correspondencia, com aviso de recebimento, e/ou publicado na
imprensa oficial.
8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do fomecedor, a comunicapao sera
efetivada atrav6s de publicapao na imprensa oflcial, considerando-se cancelado o prego registrado,
a contar do terceiro dia subsequente ao da publicagao.
8.10. A Ata de Registro de Pregos decorrente desta licitapao sera extinta, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigencia.

9.1. A empresa beneficidria do registro de pregos flca obrigada a:

9.I.1. Assinar a Ata de Registro de Pregos, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou

a

instrunento equivalente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado da convocapao;
9.1.2. Executar o objeto nas condig6es acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no
edital e seus anexos;
9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos 6rgaos gerenciadores e

participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhanento pelo
contratante;
9.I.4. Fomecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificapao, docunentagao atualizada de habilitagao e qualificagao cujas validades encontrem-se
vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratapao, e ainda
pelos encargos trabalhistas, previdencidrios e obrigap6es sociais em vigor, obrigando-se a salda-los
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na epoca pr6pria, vez que os seus funciondrios nao manterao qualquer vinculo empregaticio com o
contratante;
9.1.6. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratagao;
9.1.7. Substituir produtos, as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vfcios, defeitos ou incorreg6es, no prazo mckimo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
data da notificagao, por produtos com caracteristicas e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administragao, durante todo periodo de vigencia da ata de
registro de pregos, para representa-la sempre que for necessario.

fi

:;:;9e.q::dmasune]:earcuag:[oscdao]£::u9eat: :: :::t;:::ctfea' dpe°:a:::rit:: S:s¥ ;reerj£:]dc£:arq:ap;::fue::ace°xnedc£::::
do contrato e prestar os esclarecimentos necessdrios.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigap6es assumidas, sem qualquer Onus para a Prefeitura.
9.1.11. Demais obrigag6es definidas no Edital e anexos.

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

a

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigag6es contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando necessdrio, as dependencias da Prefeitura;

10.1.2. Fomecer atestados de capacidade t6cnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigap6es contratuais ;
10.1.3. Notificar o fomecedor beneficidrio do registro de pregos quanto a requisigao do objeto
mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada

pessoalmente pelo fomecedor;

10.1.4. Notificar o fomecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestagao do objeto
e inteITomper imediatanente a aquisicao/prestagao, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condig6es estabelecidas na Ata e edital;

10.I.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pregos registrados

permanecem compativeis com os praticados no mercado;
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10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especiflcag6es e obrigap5es
assunidas pelo fomecedor, al6m daqueles que nao apresentarem condic6es de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigap6es definidas no Edital e anexos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS POR 0RGAO OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES
11.1.
A Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da
Administrapao Pdblica que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante pr6via consulta
ao 6rgao Gerenciador, desde que devidanente comprovada a vantagem.

fl

;:;Zg.os, quan°dso€:g:,?::menfitideard::od:aAAdt:£dne;Sirea:£as:r:u;be]£pcrae:ouse, :::eprg;:£La;rfae:t£°seRue:i::::s::
junto ao 6rgao Gerenciador da Ata, para que este, atraves da CPL, indique os possiveis
fomecedores e respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificagao.
11.3.
Cabers ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condic6es nela estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao dos servigos, decorrente de adesao, desde

que nao prejudique as obrigap5es anteriormente assumidas.
11.4.
O quantitativo decorrente das ades5es 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
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do ndmero de 6rgaos nao

participantes que aderirem;
11.5.

®

As aquisic6es ou contratag6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder,

por 6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Pre9os para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes;
11.6.
Ap6s a autorizapao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisigao ou contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA podera autorizar, excepcional e

justificadamente, a prorrogagao do prazo previsto, respeitando o prazo de vigencia da ata, quando
solicitada pelo 6rgao nao participante.
11.7.
Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a anpla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relapao as suas pr6prias contratap6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
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12.1. Em casos de inexecugao parcial ou total das condig6es pactuadas na presente Ata, garantida a

previadefesaeocontradit6rio,ficaraofomecedorregistradosujeitoassang6esprevistasnoEdital,
em conformidade com artigo 7° da Lei n.° 10.520/02, e subsidiarianente a lei 8.666/93, al6m do
cancelamento do registro, nos temos da Clausula Nona deste instrumento, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

13.I.
As omiss6es desta Ata e as ddvidas oriundas de sua inteapretagao serao sanadas de
acordo com o que dispuser o Edital de Licitapao que deu origem a esta Ata de Registro de Pregos e
a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposic6es do Edital
sobre as da proposta.

fi

::.2dausuia3r::e::mat,ecroengj:=ed::°anITt:ddaad:gjeu:;;:9c::.caa°g3:::;t:sntt::::neoceTde°ido° d°ebJ±::e:;Snpc::t:
Anexo I do Edital da Licitagao que deu origem a esta Ata de Registro de Pregos, conforme decisao
do Pregoeiro da Comissao Central de Licitagao, lavrada em Ata e homologapao pelo Ordenador de
Despesa.

13.3.

Para os casos omissos sera aplicada a legislapao que couber, obedecidas as disposig6es

previstas na Lei n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterag6es.

14.1. Para dirimir as quest6es oriundas deste Registro de Pregos, fica eleito o Foro da Comarca de

Cantandede"A.

®

Eporestaremdeplenoecomunacordocomasdisposig6esestabelecidasnapresenteAta,assinan
este instrunento, em tres vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

MAT6ES DO NORTE/MA ,.......... de ................... de 2021 .

YXXXXXXXXX

Rep. Legal

6rgao Gerenciador

Fomecedor
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/

PROCHSSO ADMINISTRATIV0 N° 0311001/2021

TERM0 DE CONTRATO DE COMPRA N°
•....... / ....,

QUH

FAZEM

ENTRE

O(A) ..........................................................

SI

E

A

EMPRESA
®,®,,,,,,,,,,,,...........................,®,,,,,,,,,,,,®,

A
0

MUNIcipIO

DE

MAT6ES

DO

NORTE/MA,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n°

com sede

na

, no

atrav6s da Secretaria Municipal de
CEP:
.
Mat6es do Norte/MA, doravante

denominada CONTRATANTE, neste ato represlETnt= i=lo(a) Ordenador de Despesa, Sr.
Orgao
e RG no
portador do CPF sob n°
inscrita no CNPJ sob o
e a empresa
Emissor
doravante denominada CONTRATADA,
n.o
, com sede na
RGno
neste ato representada por seu representante legal,
tern, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo
_, decorrente do PREGAO ELETR6NICO N° 27/2021 fomalizado nos autos do Processo
CPF no

no

Administrativo n° 0311001/2021, submetendo-se as clausulas e condic6es abaixo e aos preceitos
instituidos pela Lei Federal n° 8.666/1993 e demais nomas regulamentares pertinentes a esp6cie.

A
I.1.0objetodopresenteTermodeContratoeaaquisigaode.........................,conformeespecificap6es

e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao Eletr6nico, identificado no preambulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2.1. 0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato 6 aquele fixado no Termo de Referencia, com inicio
e encerranento em
na data de
/
/
11

3.I. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ............ ( ............... ).
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TEM I DESCRICAOI

UND

QUANT.

MARCA

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

3.2. No valor acima escao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.I. As despesas decorrentes desta contratapao estao progranadas em dotagao orcanentdria pr6pria,
prevista no orgamento do Municipio, para o exercicio de 2021, na classificagao abaixo:

a

UNIDADEORCAMENTARIA:
FUNCA0 PROGRAMATICA:
PROJET0 ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA:

5.1.

O pagamento sera mensal, efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado

da Certidao de D6bitos Relativos a Cr6ditos Tributdrios Federais e a Divida Ativa da Uniao, CNDT e

FGTS, Certidao de Debitos Relativos a Cr6ditos e Divida Estadual e Municipal com validades

compativeisadatadopagamento,desdequenaohajafatorimpeditivoprovocadopelaContratada.

a

6.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de urn ano contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicitagao da contratada, os pregos contratados

poderao softer reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente
para as obrigag5es iniciadas e concluidas ap6s a ocorrencia da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de urn ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do tiltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgapao do indice de reajustanento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela hltima variapao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferig6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatorianente, o definitivo.
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6.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislap5o entao em

7.1. Nao havera exigencia de garantia de execucao para a presente contratagao.

a:)h::£::dduat::t::::r::vsee:eern:reeg:::ddoecaocfr:°i°cTo:S:eec:tsosfddaaseescfeatasr:::redtaasr£38¥o#ic££::]sS[°4]ico£!amn:::
No prazo de ate 5 (cinco) dias uteis. 0 nao cumprimento das entregas nas datas e hordrios determinados
ocasionara penalidades cabiveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverao ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e
em suas respectivas dependencias mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria
solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que nao estiverem em acordo com o especificado no edital serao
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serao por conta da empresa contratada;
d) 0 hordrio da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08hoomin as 14hoomin
horas.

e) A fiscalizapao geral e o acompanhamento serao realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA.
I) 0 prego contido na proposta dos licitantes devera incluir todos os custos e despesas, tais como: cu.stps
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administrapao, materiais, servigos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto

fl 3;eieonj:sneossteptreoTu:o€eer:tfreer:::;a;deverao estar acompanhados de urn comprovante de recibo o qual
constara a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fomecedor e uma para o solicitante). Os
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fomecimento, quantidade e qualidade. Caso
naoestejamdeacordocomasnormas,osmesmosdeveraoserdevolvidosjuntanentecomocomprovante
de entrega nao assinado.

9.1. A fiscalizapao da execugao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Edital.

A CONTRANTE se obriga a:
a) acompanhar e fiscalizar a execngao do contrato;
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b)permitirolivreacessodosempregadosdacontratadaasdependenciasdocontratanteparatratarde
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;

e) proporcionar todas as condig6es necessarias ao born andamento do fomecimento dos produtos
atestados.

I) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

a

ACONTRATADAseobrigaa:
a) manter preposto, aceito pela administrapao da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte"A,
durante todo o periodo de vigencia da licitagao, para representa-lo sempre que for necessario;

b) infomar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte"A, ou ao
seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos j ulgados necessarios;

c) manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag5es assumidas,
todas as condig6es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitagao;
d)responsabilizar-sepelosdanoscausadosdiretanenteaAdministrapaoouaterceiros,decorrentesde
sua culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizapao ou o acompanhamento do contratante;

r}

;)u:;::ir :e::=r£:=6::]r;ie:Sa:::P::ts°Sa:tuorc£:::::i::°ms;:::Sn't:::up[e=::tn°t:se £°itaTear:;b:bTe::md:
contratapao, cabendo-lhe hnica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;

I) comunicar fiscalizagao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es
inadequadas a aquisigao dos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita
execucao do contrato;

g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuencia da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA.

h) substituigao de todo e qualquer material que for entregue impr6prio, danificado, ou em desacordo
com o exigido;
i)entregarosprodutosnosprazos,condig6eselocalindicado,sujeitando-senoquecouberasLeisdo
consunidor;
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j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigap6es
assunidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA.

11.1.

Comete infragao administrativa, mos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario

que:

a

11.2. convocado
Nfro assinar
contratodaouproposta;
aceitar/retirar o instrunento equivalente, quando
dentroodotermo
prazo de
de validade
11.3.

Apresentar documentacao falsa;

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certane;

11.5.

Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

11.6.

Nao mantiver aproposta;

11.7.
11.8.

a

11.9.

Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inid6neo;

O atraso injustiflcado ou retardamento na prestagao de servigos objeto deste certame sujeitara
aempresa,ajuizodaAdministrapao,amultamorat6riade0,5%(meioporcento)pordiadeatraso,
ate o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.

11.10.

A multa prevista neste ITEM sera descontada dos cr6ditos que a contratada possuir com a

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podera cumular com as demais sanc5es
administrativas, inclusive com as multas previstas.
11.11.
A inexecucao total ou parcial do objeto contratado, a Administrap5o podera aplicar a
vencedora, as seguintes sang6es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93 :

a) Advert6ncia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
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c) Suspensao tempordria de participapao em licitagao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecugao total, sem justificativa aceita pela Administrapao da
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declarapao de inidoneidade para licitar junto a Administragao Ptiblica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao, ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a pr6pria
autoridadequeaplicouapenalidade,deacordocomoincisoIVdoart.N°87daLeiN°8.666/93,
c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.

fi:ire.::i.aDd:[a::££:;a%?I;Co¥e:dpoe:azgamdfen;Cs::aegrfor::c:::idne:arprs::ddeec£::o(Col:Cn°e)ssdefapsr=:i:'n:ac::|ara.::
devidamente informados para a apreciapao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
11.13. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municlpio de Mat6es do Norte/MA as sang6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administrapao Ptiblica.

12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:
12.2.
Por ato unilateral e escrito da Administrapao, nas situng6es previstas nos incisos I a XII e XVII
do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejulzo da aplicapao das sang6es previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;

a

12.3.

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, daLei n° 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a pr6via e anpla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.6. 0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELAT6RIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME 0 CASO:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relapao dos paganentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizag6es e multas.
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13.1. E VEDADO A CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao flnanceira;
b) Interromper a execugao contratual sob alegapao
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

de

inadimplemento

por parte

da

14.1. Eventuais alterac6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

a 14.2. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou
supress6es que se fizerem necessdrios, ate o limite de 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig6es contidas na Lei
n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitap6es e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposig6es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

.®

16.1. Incunbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.1. i eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execu95o
deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliapao, conforme art. 55, §2° da
Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
de20.....

/UF,..........de

Responsavel legal da CONTRATANTE
Responsavel legal da CONTRATADA
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