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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE - A
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PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1711002/2021

MODALIDADE

^

PREGAO ELETRONICO N° 32/2021.
Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019,

Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 9.488/2019,

BASE LEGAL

jab

OBJHTO

aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal
n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006, com redapfro
dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
demais nomas pertinentes a esp6cie.

Registro de Preeos, para futura e eventual aquisigao de
Oxigenio Medicinal, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Satide de Mat6es do Norte/MA.

TIPO DA LICITACAO
Menor Prego Por Item.
REGIME
DEEXECUCAO
Por Prego Unitdrio.

LOCAL DA SESSAOPUBLICA

DATA E HORARIO DEABERTURADASPROPOSTAS-SESSAOptlBLICA:

httD://www.Iicitanet.com.br/.
04 DE JANEIRO DE 2022.
09:00 0VOVE HORAS)

MODO DE DISPUTA
VALOR HSTIMADO

a

FONTE RECURSO

ABERTO
R$ 114.500,00 (cento e quatorze nil e quinhentos reais).
As despesas decorrentes desta licitapao correrao por conta de
recursos consignados no Oxpaniento Geral da Prefeitura
Municipal de Mat5es do Norte/MA, que sera informado no ato
de formalizapao do contrato, confome Art. 7° § 2° do Decreto
Federal n° 7.892/2013.
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONlo SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAUDE

0 MUNIcipIO DE MAT6ES DO NORTE - MA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAUDE, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE
REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETRONICA,
COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI

rt

N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N° 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE
2019, DECRETO FEDERAL 7.892/2013, E ALTERAC6ES DADA PELO DECRETO
FEDERAL 9.488/2019, LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA
LEI N° 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Os trabalhos serfo conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a insergao
e monitoranento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletr6nica
htto:Mirww.Iicitanet.com.br/. 0 servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuig6es: coordenar o
processo licitat6rio; receber, examinar e decidir as impugnap6es e cousultas ao edital, apoiado pelo
setor responsavel pela sua elaboracao; conduzir a sessao pdblica na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances;
verificar e julgar as condic6es de habilitapao; receber, examinar e deeidir os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor do
certane; adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; conduzir os trabalhos da equlpe de apoio;
e encaminhar o processo devidamente instrufdo a autoridade responsavel e propor a homologapao.

A

ABERTURA DA SESSAO DO PREGAO ELETRONICO:
Dia 04/01/2021 as 09:00 (nove horas).

SITE PARA REALI ZACAO DO PREGAO: httD://www.]icitanet.com.br/
Modo de disputa: ABERTO
Valor Estimado: R$ 114.500,00 (cento e quatorze nil e quinhentos reais).
+ a, a

"tt-`.#":
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1.1. 0 objeto da presente licitagao e a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Pregos,

para futura e eventual aquisicao de Oxigenio Medicinal, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Sadde de Mat6es do Norte/MA, conforme condic5es, quantidades e exigencias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
I.2. A licitapao sera dividida em ITENS de ampla participapao, conforme tabela constante do Termo de
Referencia, facultando-se ao licitante a participap5o em quantos items forem de seu interesse.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ALmaEs DO NORTE / MA

I.3. 0 crit6rio de ju]gamento adotado sera o menor preco do ITEM, observa
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificag6es do objeto.

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referencia (Anexo I) e apenas estimativa de consumo e sera
solicitada de acordo com as necessidades do 6rgao solicitante, podendo ser utilizada no todo ou
em Parte.

2.I.

Na licitagao para registro de pregos nao e necessdrio indicar a dotapao orgamentdria, que somente
sera exigida para a formalizapao do contrato ou outro instrumento habil, conforme o Art. 7°, § 2°
do Decreto Federal n° 7.892/2013. Nao obstante as despesas resultantes da contratagao correrao a
conta da seguinte dotagao orgamentdria:

3.1.

0 Credenciamento e o nivel bdsico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a

participapfo dos interessados na modalidade LICITAT6RIA PREGAO, em sun FORMA
ELETR6NICA.
3.2.

0 cadastro devera ser feito no Portal LICITANET, no sftio fe#z7../4im;it/./fojtoilelcombr/.

33.

0 credencianento junto ao provedor do sistema implica a respousabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunc5o de sua capacidade tednica para realizagao das transag6es inerentes
a este Pregfo.

3.4.

fl

0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6rgfo 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
LICITANET e mante-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informapao, devendo

proceder, imediatanente, a corregao ou a alteragao dos registros tfo logo identifique incorregao ou
aqueles se tomem desatualizados.
3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificapao no momento da
habilita9ao

4.1.

Poderao participar deste Pregao interessados cujo rano de atividade seja compatfvel com o objeto
desta licitapao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE AtueES DO NORTE / MA

4.2.

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

4.3.

NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.1.

Proibidos de participar de licitag6es e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao
vi8ente;

4.3.2.

Que nao atendam as condig6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber

citapao e responder administrativa oujudicialmente;
4.3.4.

Que se enquadrem nas vedap6es previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.3.5.

Que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolngao ou
liquidapao;

4.3.6.

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

4.3.7.

0 presente edital nao preve as condig5es de participagao de empresas reunidas em cons6rcio, vez

que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade t6cnica. Como o presente edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administragao, e o objeto deste certame p6de ser
objetivamente definido pelo edital, por meio de especificap6es usuais do mercado, consignou-se a
vedapao descrita no subitem acima;
aque a experiencia pratica demonstra que as licitap5es que permitem essa participa9ao sao aquelas
4.3.8.

Organizag6es da Sociedade Civil de Interesse Ptiblico - OSCIP, atuando nessa condigao (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 cumpre 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.1.

Nos itens exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame com relapao a estes items;
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4.4.1.2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE
NORTE

Nos items em que aparticipa9ao nao for exclusiva para microempresas e empresas
a assinalapao do canipo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter dir
favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de

pequeno porte.
4.4.2.

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

4.4.3.

Que cumpre os requisitos para a habilitac5o 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 certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores ;

®4.5.

Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notuno, 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 Instrugao Normativa SLTI/MP
n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7.

4.5.

Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto mos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigao Federal;
A declarapao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sanc6es
previstas em lei e neste Edital.

®5.I.

5.2.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletr6nico, concomitantemente
com os documentos de habilitapao exigidos no edital, proposta com a descrigao do objeto ofertado
e o prego, ate a data e o horatio estabelecidos para abertura da sessao pdblica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.
0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitapao exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentagao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos temos do art.
43, § 10 da LC n° 123, de 2006 e suas alterap6es.

5.4.

Incumbird ao licitante acompanhar as operap6es no sistema eletr6nico durante a sessao pdblica do
Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservincia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
NORTE / MA
SECRETARIA MUNICIPAL D

5.5.

Ate a abertura da sessao pdblica, os licitantes poderao retirar ou substitui
documentos de habilitapao anteriomente inseridos no sistema;

5.6.

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

5.7.

fu.1.

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

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

6.1.1.

Valor unitdrio e total para CADA ITHM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.I.2.

Marca de cada item ofertado (se houver);

6.I.3.

Fabricante de cada item ofertado (se houver);

6.1.4.

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

6.2.

®6.3.

Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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 alteracao, sob
alegapao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.

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

6.6.

Os licitantes devem respeitar os pre9os maximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratap6es pdblicas, quando participarem de licitag6es pdblicas;

R.=jT±i`-..,.I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAIVIPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MATOES DO NORTE / MA
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7.I.

A abertura da presente licitapao dan-se-a em sessao pdblica, por meio de sistem
horatio e local indicados neste Edital.

7.2.

0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejan em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificap6es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.

7.2.1.

Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.

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

.3.

A nao desclassificapao da proposta n5o impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio,
levado a efeito na fase de aceitagao.

73.

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

7.4.

0 sistema disponibilizara canpo pr6prio para troca de mensageus entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivanente por meio do
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor cousignado no
re8istro.

7.5.1.

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

7.6.

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

7.7.

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

7.8.

0 intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relapfro aos lances intermedidrios quanto em relapfo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser R$ 050 (cinquenta centavos).

7.9.

Sera adotado para o envio de lances no l]regao eletr6nico o modo de disDuta "ABERTO" em que
os licitantes apresentarao lances ptiblicos e sucessivos, com prorrogag6es.

r`

7.10. A etapa de lances da sessao ptiblica tera durapao de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tiltimos dois minutos do periodo
de durapao da sessao pdblica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/WIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR, ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE

NORTE /

7.11. A prorrogapao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
inclusive no caso de lances intermedidrios.
7.12. Nfo havendo novos lances na forma estabelecida mos itens anteriores, a sessao pdblica encerrar-se-

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

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadanente, admitir o reinicio da sessfo pdblica
de lances, em prol da consecucao 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. Nfo 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 ser5o informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.17. No caso de desconexao com o pregoeiro, no deconer da etapa competitiva do Pregao, o sistema
eletr6nico podera pemanecer acessivel aos licitantes para a recepgfo dos lances.
7.18. Quando a desconex5o do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao pdblica sera suspensa e tera reinfcio somente ap6s comunicapao expressa do

pregoeiro
aos
participantes
do
certame,
publicada
no
Portal
LICITANET,
httl):/thttD://wlrmr.Iicitanet.com.br/, quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E
sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicapao do fato pelo pregoeiro

a

aos participantes, no sitio eletr6nico utilizado para divulgapao.
7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relapao a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagao 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 comparapfo 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.

7.21. Nessas condic6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na fdixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serfro cousideradas
empatadas com a primeira colocada.

Pagina 8 de 67

: :I-.'.'

. .

c®#fiRE#Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVIAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE
UIRETOES DO NORTE /

MA

/202±

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar

para desempate, obrigatorianente em valor inferior ao da primeira colocada, no pr
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao 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
classificapao, 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 nos 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 exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
7.26. A ordem de apresentapao pelos licitantes 6 utilizada como urn dos crit6rios 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 crit6rio de desempate sera aquele previsto
no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente, aos bens
e servicos:
7.27.1. Produzidos no pals;

7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;

A

7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals;

7.27.4. Produridos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de
acessibilidade previstas na legislagao.
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 preco, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condig6es diferentes das previstas neste Edital.
ada pelos demais

com&H#:Norie
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PROC.i
7.29.2. 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
a proposta adequada ao dltimo lance ofertado ap6s a negociapao realizad
se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.30. Ap6s a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julganento da proposta.

8.I.

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

quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relapao ao mckimo estipulado para

a

§°9notrda:a£::2n6e:t: E::trae[t: :? ]S:ToS2£28:;>. °bservado o disposto no paragrafo iinico do at. 7o e no
8.2.

8.2.1.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego flnal superior ao prego
mckimo fixado (Ac6rdao n° 1455/2019 -TCU -Plendrio), ou que apresentar prego manifestanente
inexequivel.
Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitdrios 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 licitapao 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.

®8.4.

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

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

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

8.5.

0 pregoeiro podefa 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 aceitacao
da proposta.

8.5.1.

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 passlveis de solicitapao pelo pregoeiro, destacan-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedencia, al6m
de outras informap6es pertinentes, a exemplo de catalogos, folh^etos ou
encaminhados
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por meio eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregRUE, Sem
do seu ulterior envio pelo sistema eletr6nico, sob pena de nao aceitapao da proposta=
8.6.

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

8.7.

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

para a sua continuidade.
8.8.

®8.1.

8.8.2.

0 pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor prego, vedada a
negociagao em condic6es diversas das previstas neste Edital.

Tamb6m nas hip6teses em que o pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
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.

Encerrada a analise quanto a aceitapao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitapao do licitante,
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

ffiT[DCoITCAJEL¥8sCEINRSTE#o°sUNAOFEALC:ffi#:,A:'E#osAsCE°GN#€
CADASTROS:
9.1.1.

Possuir cadastro do portal LICITANET;

9.12.

Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas -CNEP (www.DortaldatransDarencia. gov.bro ;

9.13.

Cadastro Nacional de Condenap6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga ( www. cnj .j us.br/improbidade_adm/cousultar_requerido.php).

9.1.4.

Lista

de

Inid6neos,

mantida

pelo

Tribunal

de

Contas

da

Uniao

-

TCU

thttos://Portal.tcu.gov.br/resoonsabilizacao-oublica/licitantes-inidoneoso;

9.I.5.

e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de
(httos://certidoes-aDf.aDDs.tcu.gov.br/).
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A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tan
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 Pdblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritdrio.

9.1.6.I. Caso conste na Consulta de Situapao do Fomecedor a existencia de Ocorr€ncias 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 societalios, linhas de fomecimento
similares, dentre outros.
9.1.6.3. 0 licitante sera convocado para manifestapao previamente a sua desclassificapao.

a

9.1.7.

Constatada a existencia de sancao, o pregoeiro reputat o licitante inabilitado, por falta de condigao
de participapao.

9.1.8.

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 aceitapao da proposta subsequente.

9.2.

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

qualificapao econ6mica financeira e habilitapao t6cnica.

9.2.1.

E clever do licitante atualizar previanente as comprovap6es constantes do PORTAL LICITANET,
para que estejaln vigentes na data da abertura da sessao pdblica, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentapao da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

¢.2.2.

9.3.

0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitapao do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletr6nicos oficiais emissores de certid6es feita pelo Pregoeiro lograr exito em encontrar a(s)
certidao(6es) valida(s), confome 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
encaninha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de
inabilitagao.

9.4.

Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relagao a integridade
do docunento digital.

9.5.

Nao serao aceitos documentos de habilitapao com indicapao de
legalmente pemitidos.
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9.6.

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

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

Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niineros de
documentos 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 items a seguir, para fins de habilitagfro:

a 9.8.
9.8.1.

HABILITACAO JURiDICA:
No caso de empresdrio individual: inscrigfo no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

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

9.83.

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

9.8.4.

Inscricao no Registro Pilblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbapao no Registro onde
tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou ngencia;

d.8.5.Nocasodesociedadesimples:inscrigaodoatocoustitutivonoRegistrocivildaspessoasJun'dicas
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;

9.8.7.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alterap6es ou da cousolidapao
respectiva;

9.9.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.I.

CNPJ - Prova de inscrig5o no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, confome o caso;

9.9.2.

Prova de inscrigfro no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo a sede ou domicflio do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel co
equivalente;
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9.9.3.

9.9.4.

9.9.5.

a

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante aprese
expedida conjuntanente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tributdrios federais e a Dlvida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
temos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante ajustiga do trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, mos termos do Titulo VII-A da
Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

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

a

9.9.7.

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, atraves da Certidao Negativa de Debitos e
Certidao Negativa da Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal onde a empresa for sediada;

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 prego seja qualificado como microempresa ou empresa de

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

9.10. QUALIFICACAO ECON6MICO-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

(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria Certidao;
9.10.2. Balango patrimonial e demonstrap6es contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao 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 apresentapao da proposta;
9.1o.2.I. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstrag5es contabeis
assim apresentados: Publicados em Didrio Oficial ou Publicados em jomal de grande circulapao ou
Por c6pia do Livro Didrio, devidamente autenticado na Junta C
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empresa, na forma da Instrugao Normativa n° 11, de 05 de dezembro de
Epartanemo oeffl
Registro Empresarial e Integrapao - DREI, acompanhado obrigatorianente do ermos ae ADertura
e de Encerranento do Livro Didrio, devidanente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, conforme disposto mos artigos 1.180, Paragrafo Unico,1.181, Paragrafo
Unico e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;

9.1o.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de balaneo

patrimonial e demonstrag6es contabeis referentes ao periodo de existencia da sociedade,
devidamente 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 apresentagao do Balanco de Abertura;
®o.2.4. i admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicflio da licitante e acompanhado obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio, conforme disposto mos artigos 1.180,
Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da leil 0.406/2002;

9.10.3. A comprovapao da situapao 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 aplicagao das formulas:

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

a

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

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), Solv6ncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar,
considerados os riscos para a Administrapao, e, a criterio da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrim6nio liquido minimo 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 documentagao de alterapfro do Capital Soci
Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.
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9.11. QUALIFICACA0 TECNICA.
9.12. Atestado fomecido por pessoa juridica de direito pdblico ou privado, compr

presta ou prestou servigos compativeis com o objeto deste Pregfro. 0 atestado devera ser impresso em
papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereco completo, devendo ser assinado por seus
s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa
indicapao de seu nome completo e cargo/fungfo.
9.12.1. Caso o documento nao seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissao podera abrir

a

diligencia para a verificagfo da veracidade das informap6es dele coustante.
9.12.2. Verificado que nao se trata de documento verdadeiro, a comissao tomara as providencias cabiveis
no sentido de proceder a diligencia mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a
fim de aplicar punig5es ou representar aos 6rgaos competentes para adotar as medidas necessdrias.
9.123. E indispensavel que o atestado de capacidade tecnica apresente infomap6es tangfveis, ficando
vedada a apresentada com infomap6es genericas, tais como: tor fomecido os materiais/produtos a
contendo. Essa exigencia 6 necessaria para que, na ocasiao da analise do documento, o julgador da

proposta possa aferir efetivamente as condig5es de fomecimento eflciente da empresa para a
execugao do objeto de maneira satisfat6ria.
9.12.4. As empresas de forma facultativa poderao apresentar juntamente com o(s) atestado(s) de
capacidade tecrica, c6pias dos contratos com suas planilhas e respectivas notas ficais evitando a
possivel abertura de diligencias.

®1::;#:i¥tf:nqc::n:i:=(ffivE¥dTsceip:#T;n,taoRde:so;u?£d:eDdi£?isage.I:::i:pn¥::?¥
1° de abril de 2014, da Agencia Nacional de Vigilincia Sanitdria (ANVISA);

9.13.1 0s licitantes que sejam exclusivamente distribuidores de gases medicinais deverfro comprovar
seu de vinculo jurfdico com empresa envasadora ou enchedora de gases medicinais, atraves de:

9.13.2 C6pia do contrato (ou documento equivalente) firmado entre a distribuidora e a envasadora ou
enchedora com firma reconhecida;
9.133 Declarapao da empresa envasadora ou enchedora autorizando a distribuidora a comercializar os
seus gases;

o.3` Autorizacao de Funcionamento (AFE` da empresa envasadora ou enchedora.

i:r
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9.14. A existencia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao im

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vence ora, rna vez que
atenda a todas as demais exigencias do edital.
9.15. A declarapao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilita9ao.

9.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguna restrigao no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s a
declaragao do vencedor, comprovar a regularizapao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo,
a crit6rio da administragao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentapao de
justificativa.

fl 9.17. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitapao do licitante, sem prejufzo das sanc6es previstas neste Edital, sendo facultada a convocagao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificapao. Se, na ordem de classificapao, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restricao na documentapao fiscal e trabalhista,
sera concedido o mesmo prazo para regularizapao.
9.18. Havendo necessidade de analisar minuciosanente os docunentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.
9.19. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitapao, seja por nao apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.20. Nos items nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagao,
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta

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

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaninhada no prazo de 02 (DUAS)
HORAS a contar da solicitacao 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.
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10.2. A proposta final devera ser documentada mos autos e sera levada em consider
execugao do contrato e aplicapao de eventual sang fro a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, vinculani a Contratada.

10.3. Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario 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 unitdrios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergencia entre os valores num6ricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao
estes dltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
altemativas de preco ou de qualquer outra condigao que induza o julgamento 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 especificag6es ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro
licitante.

10.6. As propostas que contenhani a descricao do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponiveis na internet, ap6s a homologapao.

nil.1.?oe:loan:d£:r:ev::::::roeudee:°p:i:aa:efa;:qduee:eog:[oarlt£:,a::°fi:[rscoa[c:st::bs:]rha£Sct:ndcae]j]?itoanotep::za:£€:a£:
minimo dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma
motivada, isto 6, indicando contra qual(is) decisao(5es) pretende recorrer e por quais motivos, em
canipo pr6prio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de
motivapao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as condig5es
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 tr6s dias para apresentar
logo, intimados para,
as raz5es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais licitantes,
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querendo, apresentarem contrarraz6es tanb6m pelo sistema eletr6nico, em outr
comecarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada v
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.3. 0 acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

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

12.1. A sessao pdblica podera ser reaberta:

rle.I.1.Naship6tesesdeprovimentoderecursoqueleveaanulapaodeatosanterioresarealizapaodasessao
pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao pdblica, situapao em que serao repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.
12.I.2. Quando houver erro na aceitagao do prego 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, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerranento da etapa de lances.
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 DO

a

PORTAL LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13.1. 0 objeto da licitapao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
nao haja intexposigao 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.
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14.I. 0 Sistema de Registro de Pregos (SRP) 6 urn conjunto de procedimentos para r

precos relativos a prestapao de servigos e aquisigao de bens, para contratag6es futuras da
Administragao Pdblica.
14.2. Ata de Registro de Pregos: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratagao, em que se registram os pregos, fomecedores, 6rgao

participante e condig6es a serem praticadas, conforme as disposig6es contidas no instrunento
convocat6rio e propostas apresentadas ;
14.3. 6rgao Gerenciador: 6rgao ou entidade da Administrapao Pdblica responsavel pela condugao do
conjunto de procedimentos do certame para registro de pregos e gerenciamento da Ata de Registro
de Pregos.

fty4.4. 6rgao participante: 6 todo 6rgao ou entidade da Administrapao Pdblica que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pregos e integra a Ata de Registro de Pregos.
14.5. Orgao nao participante: 6 o 6rgao ou entidade que, nao tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitapao, faz adesao a Ata de Registro de Preeos, 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 certane em
relapao ao licitante melhor classificado.
14.8. Havendo urn 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.

f\4.9. Serao registrados na ata de registro de pregos os precos e quantitativos do licitante mais bern
classificado durante a fase competitiva;
14.10. Sera incluido, 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;

14.11. 0 registro a que se refere o subitem 14.10 tern por objetivo a formapao de cadastro de reserva no
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hip6teses previstas mos
arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;

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;
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14.13. A ordem de classificapao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contra
sera utilizado caso o melhor colocado no certarne nao assine a ata ou tenha seu
nas hip6teses previstas mos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013;
14.14. A habilitagao dos fomecedores que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11
sera efetuada, na hip6tese prevista no paragrafo dnico do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2013 e

quando houver necessidade de contratapao de fomecedor remanescente, nas hip6teses previstas nos
arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;

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

do certane.
a 14.16. A existencia de pregos registrados nao obriga a Administra9ao a contratar com o vencedor do
certane do SRP, sendo-lhe facultada a realizagao de procedimento especifico para a aquisigao
pretendida, assegurando ao beneficiario do registro a preferencia do fomecimento em igualdade de
condi96es;

14.17. As contratag5es obedecerao a conveniencia e as necessidades do Municipio de Mat6es do

Norte"A;
14.18. A contratagao 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 substitufdo pelos instrumentos habeis acima, o adjudicatdrio devera obedecer
todas as condic6es e determinap5es deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do
contrato.

®14.19. Os licitantes que tiverem seus pregos registrados se obrigan a manter, durante o prazo de vigencia
da Ata de Registro de Pregos, todas as condig6es de habilita9ao exigidas neste Edital;
14.20. Os pregos registrados poderao ser cancelados mos termos estabelecidos na Ata de Registro de Pregos
e neste Edital.

15.I. 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 uteis, a contar do recebimento da
convocacao e nas condig5es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

15.I.1.
A convocapao da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicagao entre as partes a respeito
da Ata de Registro de Precos e do Contrato produzira efeitos legais se processada por publicapao
na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail letr6nico ou outro meio de registro,
nao sendo consideradas comunicap6es verbais.
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15.2. E facultada a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, quando a(s
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 classificagao, sem prejufzo da aplicagao das sang6es cabfveis.
15.3. 0 prazo de convocapao podefa 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 Mat5es do Norte/MA.

16.1. Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administracao do Sistema de

a

Registro de pregos, e ainda o seguinte:

16.1.1.

16.I.2.

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

Consolidar informap6es relativas a estimativa individual e total de consumo, promovendo a
adequagao dos respectivos termos de refer6ncia ou projetos basicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronizapao e racionalizapao;

16.1.3.

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

16.I.4.

Realizar, por meio da Central de Pregos, pesquisa de mercado para identificapao do valor estimado
da licitapao e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades
participantes;

16.1.5.

a

Confirmar junto aos 6rgaos participantes a sua concordincia com o objeto a ser licitado, inclusive

quanto aos quantitativos e termo de referencia ou projeto basico;

16.1.6.

Realizar o procedimento licitat6rio;

16.1.7.

Gerenciar a ata de registro de pregos;

16.1.8.

Conduzir eventuais renegociap6es dos pregos registrados;

16.I.9.

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

16.1.10. 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 obrigap6es contratuais, em
relapao as suas pr6prias contratap6es.
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16.2. 0 6rgao gerenciador podera solicitar auxilio t6cnico aos 6rgaos participantes para execugao das

17.1. 0 6rgao participante sera responsavel pela manifestapao de interesse em participar do registro de

pregos, providenciando o encaminhamento ao 6rgao gerenciador de sua estimativa de consumo,
local de entrega e, quando couber, cronograma de contratapao e respectivas especificap6es ou termo
de referencia ou projeto basico, mos 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:
17.I.1.

a

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 Precos,
sua concordancia com o objeto a ser licitado, antes da realizagao do procedimento licitat6rio; e

17.1.3.

Tomar conhecimento da ata de registros de precos, inclusive de eventuais alterap5es, para o correto
cumprimento de suas disposig6es.

17.2. Cabe ao 6rgao participante 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 obrigag6es contratuais, em relapao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
17.3. A Comissao Central de Licitacao, 6rgao responsavel pelo gerenciamento do Registro de Pregos,
desde que autorizada a adesao, podera emitir Termo de Liberapao dos items solicitados por 6rgaos

a

naoparticipantes.
18. DA UTIL|ZACA0 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR 0RGAO OU ENTIDADES
NA0 PARTICIPANTES
18.I. 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 previa consulta ao 6rgao
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

18.2. Os 6rgaos e entidades da Administrapao Pdblica que nao participaran do Registro de Pregos,

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse junto
ao 6rgfro Gerenciador da Ata, para que este, atrav6s da CPL, indique os possiveis fornecedores e
respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classiflcacao.
18.3. Cabefa ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condig6es nela
estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao dos servicos,

prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas.
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18.4. 0 quantitativo decorrente das ades5es a Ata de Registro de Pregos nao
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 (art. 22, §4° do Decreto n° 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto n°
9.488, de 2019);

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 (art. 22, §3° do Decreto n° 7892, de 2013, alterado
pelo Decreto n° 9.488, de 2019);

18.6. Ap6s a autorizagao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a aquisigao ou

®

contratapao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata, conforme § 6°, do
artigo 22 do Decreto n° 7.892/2013;

18.6.1.

A Prefeitura Municipal de MAT6ES DO NORTE/MA podera autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogapao do prazo previsto no § 6° do artigo 22 do Decreto n° 7.892/2013,
respeitando o prazo de vigencia da ata, quando solicitada pelo 6rgao nao participante.

Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo fomecedor
das obrigap6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o
contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relapao as suas pr6prias contratap6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

19.1. Nao havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratapao.

20.1. Ap6s a homologapao da licitapao, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
20.2. 0 adjudicatdrio tera o prazo de 05 (cinco) dias dteis contados a partir da data de sua convocagao,

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carla Contrato/Autorizapao), sob pena de decair do direito a contratapao, sem prejuizo
das sang5es previstas neste Edital.
20.2.1. Altemativamente a convocapao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administrapao podera encaminha-lo
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.
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20.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual per

justificada do adjudicatario 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 relapao de neg6cios ali estabelecida as
disposic5es da Lei n° 8.666, de 1993;

20.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs5es contidas no edital e seus anexos;
0.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas mos artigos 77 e 78 da
Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administrapao previstos mos artigos 79 e 80 da mesma
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. Previalnente a contratagao a Administrapao realizara consultas para identificar possfvel suspensao
tempordria de participapao em licitagao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicao de contratar
com o Poder Ptiblico, bern como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrngao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2019, 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 vigencia do

a

contrato.
20.6.I. 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 aplicapao das penalidades previstas no edital e
anexos.

20.7. Na hip6tese de o vencedor da licitagao nao comprovar as condig6es de habilitapao consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administrapao, sem prejuizo da aplicagao das sang6es
das demais comina96es legais cabfveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada
a ordem de classificapao, para, ap6s a comprovaeao dos requisitos para habilitagao, analisada a

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o contrato.

21.1.
Ocorrendo reducao ou majoragao de pregos dos servicos/produtos, autorizado pelo 6rgao
competente, os valores que serviram de base para a contratapao serao reajustados, fixando-se em apostila
de reajuste de pregos, conforme Lei Federal de Licitag6es n° 8.666/199
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21.2.

Os reajustes e redug5es de precos serao de acordo com os pre

CONTRATADA na data.

P5B.Pra

22.1.
0 fomecimento/prestagao dos servigos sera de acordo com a necessidade da Secretaria
solicitante, e a entrega no enderego da solicitante ou em outro local previamente determinado pela
mesma, mediante Ordem de Servieos, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo.

22.2.
0 cumprimento das obrigap6es 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 ocorr6ncias relacionadas, objeto deste Termo de Referencia, determinando o que for necessdrio
a regulariza9ao das falhas ou impropriedades observadas. A agao da fiscalizapao nao exonera a
contratada de suas responsabilidades contratuais.

23.1. As obrigag5es 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 Refer6ncia, anexo a este Edital.

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;
25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

25.I.4. Ensejar o retardamento da execu9ao do objeto;
25.1.5. Nao mantiver a proposta;
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25.I.6. Cometer fraude fiscal;

25.1.7. Comportar-se de modo inid6neo;

25.2. 0 atraso injustificado ou retardanento na prestapao de servigos objeto deste certane sujeitara a
empresa, a juizo da Administrapao, a multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
ate o limite de 10% (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 cr6ditos que a contratada possuir com a

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podefa cumular com as demais sang6es
administrativas, inclusive com as multas previstas.
n25.3.Ainexecugaototalouparcialdoobjetocontratado,aAdministrag5opoderaaplicaravencedora,as
seguintes sang6es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:

a)

Advert6nciapor 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 participapao em licitapao 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;

a

e)

Declarapao de inidoneidade para licitar junto a Administrapao pdblica, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao, ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c
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) dias uteis, a contar da
ciencia da intimagao, podendo a Administrapao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminha-lo
devidamente informado para a apreciacao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
25.5. Serao publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Mat5es do Norte/MA as sang6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administrapao Pdblica.

25.6. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagao, o mais alto padrao de
6tica durante todo o processo de licitagao, de contratapao e de execugao do objeto contratual.
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25.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-S
PRATICAS:
a)

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

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a apao de servidor ptiblico no processo de licitapao
ou na execucao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificapao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitapao 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
estabelecer pregos em niveis artificiais e nao-competitivos;

a

d)

PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou aneagar causar dano, direta ou indiretanente,

as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em urn processo licitat6rio ou
afetar a execugao do contrato.

e) PRATICA 0BSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg6es ou
fazer declarap6es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apurapao de alegag5es de pfatica prevista acima; atos cuja intengao seja
impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspegao.

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 ptiblica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

®262. A

IMPUGNACAO

DEVERA

ser

realizada

EXCLUSIVAMENTE

por

FORMA

ELETRONICA no sistema httD://www.Iicitanet.com.br/.
263. Cabefa o pregoeiro, auxiliado pelos respousaveis pela elaborapao deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnagao no prazo de ate 02 (dois) dias dteis contados da data de recebimento da
impugnapao.
26.4. Acolhida a impugnapao, sera definida e publicada nova data para a realizapao do certame.
26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados ao
Pregoeiro, ate 03 (tres) dias dteis anteriores a data designada para abertura da sessfro pdblica,
exclusivamente por meio eletr6nico via internet, em campo pr6prio do Sistema Portal LICITANET
no endereco eletr6nico httD : //wlvw.Iicitanet. com.br/.
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26.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois)
da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
elaboracao do edital e dos anexos.
26.7. As impugnap5es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

26.7.I.
A concessao de efeito suspensivo a impugnagao 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 administragao.

a 26.9. As respostas ds impugnap6es 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 acompanhanento.
26.10. Nfro serfo conhecidas as impugnapdes 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 administragao da sociedade empresdria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso,
de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterap6es, se houver, do ato de designagfro do
administrador, ou de procurag5o pdblica ou particular (instrunento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

27.

a

DAS DISPOSIC6ES GERAIS.

27.1. Da sessao pdblica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticanente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio 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 substancia 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
de habilitapao e classificagao.
27.5. A homologagao do resultado desta licitapao nao implicara direito a contratapao.
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27.6. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratapao.
27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagao de suas propostas e a
Administragao 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 inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrapao.

a 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 e o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informag6es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacfo.

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informap6es nele
contidas implicara a imediata desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sanc5es cativeis.
27.11. Em caso de divergencia entre disposic6es deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.

®27.12.APREFEITURAMuncIPALDEMAT6ESDONORTE-MApoderarevogarestePregaopor
raz6es de interesse pdblico decorrente de fato superveniente que coustitua 6bice manifesto e
incontomavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocapao de terceiros, salvo quando
for viavel a convalidacao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios
da ampla defesa e contradit6rio.
27.12.I. A anulapfro do pregfo induz a do contrato.

27.122. A anulapfo da licitagao por motivo de ilegalidade nfo gera obrigapao de indenizar.

27.13. i facultado a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregao, promover diligencia destinada a
esclarecer ou completar a instrugao do processo, vedada a inclusfo posterior de informacao ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e habilitapao.
27.14.
0
Edital
esta
disponibilizado,
na
integra,
no
enderego
eletr6nico:
httD:/^vww.Iicitanet.com.br/, e tambem poderao ser lidos e/ou obtidos na Comiss5o Permanente de

Licitapao - CPL da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, na Avenide Dr. Antonio Sanpaio, n°
100, CEP: 65.468-000 -Centro -Mat6es do Norte/MA, em dias de expedie te, no hordrio das O8hoomin
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as 12hoomin horas, onde poderao ser consultados e obtido gratuitamente ou pelo sitio oficial
www.mat5esdonorte.rna.gov.br e Sistema de Acompanhanento de Contratap5es Publicagao (SACOP)
mais informap6es pelo e-mail cplmatoesdonorte.ma@hotmail.com±
NOFITE
27.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEX0 I - TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I;
ANEXO 11 -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANEX0 Ill - MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITACAO;
ANEXO IV -MODELO DE DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL;
ANEX0 V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE

a

zR3pxoOsJfLMODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEX0 VII - MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEX0 VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;
ANEXO IX -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
ANEX0 X -MINUTA DO CONTRATO.

a
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1. OBJET0
1.1 Registro de Pregos, para futura e eventual aquisigao de Oxigenio Medicinal, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Sadde de Mat6es do Norte/MA.

2.1 A aquisigao se justifica pela necessidade de estabilizar pacientes em estado grave, por meio de

a

gases (oxigenio: componente essencial para a manutengao da vida), e para uso em anbulancias quando
do
transporte de pacientes graves que devem ser mantidos em oxigenio durante o trajeto ate o destino
2. JUSTIFICATIVA
previsto.

3. VALOR MEDIO
3.1 0 prego considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referencia foi
determinado com base em pesquisas de pregos realizadas atrav6s do sistema do Banco de Pregos. Com
base em tal procedimento, foi estimado o valor total de R$ 114.500,00 (cento e quatorze mil e

quinhentos reais).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitapao estao divididos, observando o seguinte:

> COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do
objeto, destinado a participapao de empresas enquadradas como Microempresas -ME e Empresas de
Pequeno Porte -EPP (Art. 48,Ill, Lei Complementar n° 123/2006).
COTA DE AMPLA PARTICIPACAO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das

®>

quantidades totais do objeto, destinado a participagao dos interessados que atendani aos requisitos
previstos no edital;
3.3. A crit6rio da administrapao pdblica e em observincia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei

Complementar n° 123/2006, nao aplicara o disposto acima mencionado, quando:

a) Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enqundrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir
as exigencias estabelecidas no instrumento convocat6rio; e
b) 0 tratanento 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, nao havendo participapao

de ME e EPP sera admitida participagao de empresa de maior porte.
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3.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contrataga
cotas devera ocorrer pelo prego da que tenha sido menor.

4. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS.

Item

1

COT A RESERVAD A (25%)
Unid.
Quant.

Descricao
RECARGA DE GAS OXIGENIO
MEDICINAL
Especificagao: Acondicionado em
cilindros de alta pressao com a pureza

500

Vlr. Unit. RS

Vlr. Total RS

R$57,25

R$ 28.625,00

M3

de 99'5%.

VALOR TOTAL R$ 28.625,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte cin co reais)

R$ 28.625,00

COTA DE AnffLA pARTlclpACAo (75%)
Item

Descricao

Unid.

Quant.

Vlr. Unit. RS

Vlr. Total RS

1500

M3

R$57,25

R$ 85.875,00

VALOR TOTAL R$ 85.875,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

R$ 85.875,00

RECARGA DE GAS OXIGENIOMEDICINALCOTARESERVADAEspecificapao:Acondicionadoemcilindrosdealtapressaocomapurezade99,5%.

2

5. FONTE DE RECURS0
As despesas decorrentes desta licitapao correrao por conta de recursos consignados no Orgamento

a

Geral da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato de formalizagao do
contrato.

6. ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
6.1.

A prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA podera convocar as detentoras dos Registros
a prestar os respectivos objetos, na forma e condig6es fixadas no presente Termo de Referencia, no
Edital e na Ata de Registro de Precos, que tera validade de 1 (urn) ano, contado a partir da data de sua
assinatura.
6.2.
As detentoras dos Registros deverao manter as mesmas condic6es de habilitagao exigidas neste
Pregao, durante a vig6ncia da Ata.
6.3.
A existencia do Registro nao obriga a Prefeitura Municipal a efetivar as contratag6es na

quantidade estimada, ficando-lhe facultada a contratapao por outras modalidades, respeitada a
legislapao relativa as licitap5es, sendo assegurado ao beneficiario do registro o direito de preferencia
da prestagao em igualdade de condig6es.
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`

.` i`

Quando da necessidade de contratapao, a respectiva secretaria Municipal

Gerenciador para obter a indicagao do prestador, dos quantitativos a que este
a se encontra
obrigado e dos pregos registrados.
6.5.
Os prestadores de servicos incluidos na Ata de Registro de precos estarao obrigados a retirar as
respectivas Notas de Empenho e a celebrar os Contratos ou instrumentos equivalentes que poderao
advir, nas condig6es estabelecidas no Edital e na pr6pria Ata, observado o prazo de 05 (cinco) dias

uteis, a contar da data de recebimento da notificagao.

6. FORMA DE PRESTACAO:
7.1. 0 fomecimento dos produtos sera de forma parcelada, mediante apresentagao de requisigao

pr6pria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, em 01 (uma) via,

a

devendo conter no avesso carimbo em alto relevo e devidanente assinada por servidor autorizado,
contendo os seguintes dados:
a) Secretaria Municipal Requisitante ;

b) Infomar a quantidade dos produtos;
c) Informar o valor referente a cada produto;
d) Assinatura do Setor Requisitantes;
e) Assinatura do funciondrio da empresa;

7.2. 0 fomecimento dos produtos devera ser entregue 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 uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Fomecimento.
7.3. Os gases medicinais deverao estar acondicionados em cilindros em perfeito estado de conservagao
e devidamente identificados, consoante as especificap5es da ABNT (NBR 12.176) quanto as etiquetas,
a rotulagem e as cores dos mesmos. A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do

a

cilindro identificando o nome do produto, as precaug5es e a classificacao oNu do gas acondicionado
conforme a Resolugao 420/04 da ANTT;
7.4. Os gases medicinais deverao ser entregues ou perderem suas caracteristicas durante a validade ou
vida util, desde que em condic6es normais de estocagem, uso e/ou manuseio, deverao ser trocados no

prazo mckimo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da comunicagao formal da Secretaria Municipal;
7.5. Referente ao fomecimento dos gases medicinais, os licitantes deverao fomecer os gases em
cilindros de uso padrao medicinal, lacrados, identificados e com capacete de transporte devidamente
acoplado;

7.6. i condigao fundamental que o fomecedor retire os cilindros vazios e os entregue imediatanente
cheios, no mesmo dia marcado para a retirada dos vazios, para nao comprometer atendimentos;
7.7. Caso a empresa vencedora da licitapao nao consiga realizar a entrega dos cilindros devidamente
cheios dentro do prazo estipulado, ela devera se comprometer a ceder a mesma quantidade de cilindros

:`_--:_
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carregados a Secretaria Municipal de Satde, sem qualquer Onus para o Municipio, ate que a recarga
seja finalizada e os cilindros devolvidos;

8. FORMA DE CONTRATACAO
8.1 A Contratapao sera realizada por meio de licitapao na modalidade Pregao Eletr6nico, para Registro

de Pregos, do tipo menor prego por item.

9. REQUISITOS DE HABILITACAO
9.1 -A habilitapao da licitante far-se-a com a apresentapao dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de c6pia autentica do documento

a b)deAftdoenct];dnasdt:t::i:]o?]gs;tatuto ou contrato social, e suas eventuais alterap6es, ou ato Constitutivo
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de c6pia autentica do
doculnento de identidade dos s6cios;
c) Inscrigao do Ato Constitutivo no 6rgao competente acompanhada, no caso de sociedades simples, de

prova da diretoria em exercicio, acompanhado de c6pia autentica do documento de identidade dos
s6cios;

d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pals e ato de registro ou autorizagao para funcionanento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir;
e) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
I) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresentacao de Certidao de
D6bitos e a Divida Ativa da Uniao.
g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida ate 60
(sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando nao vier expresso o prazo de validade,
mediante apresentapao de Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de D6bitos e da
D{vida Ativa.
®h) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, emitida ate
60 (sessenta) dias antes do recebimento dos envelopes, quando nao vier expresso o prazo de validade,
mediante apresentapao de Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de D6bitos e da
Divida Ativa;
Alvara de Localizapao e Funcionamento (apresentacao facultativa);
i) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
j) Certidfro Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
k) Balango Patrimonial e Demonstrapao de Resultado de Exercicio - DRE do tiltimo exercicio, que
comprovem a boa situapao financeira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balangos

provis6rios, podendo ser atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de tres meses da data de sua
apresentapao;

k.1) 0 Balan€o Patrimonial devera vir acompanhando dos Termos de Abertura e Enceramento
devidamente registrado;
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k.2) A comprovagao de boa situagao financeira da licitante sera demonstrada atrav6s de indices
financeiros utilizando-se as formulas abaixo, apurados do Balango Patrimonial, os resultados
MATOES DO NORTE / MA
deverao estar de acordo com os valores ali estabelecidos

pROc._uqitcne_

indicedeLiquidezGeral--

Ativo Circulcmte + Realiz5wel a Longo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo

nd.ice de Liquidez Corrente =

A

Ati.vo C ircualnte
21,0
Passivo Circulcmte

k.3) A licitante devera apresentar os indices em MEMORIAL DE CALCULO assinado por profissional
registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC responsavel pelas informag6es contabeis da
empresa.
k.4) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitagao
deverao comprovar, considerados os riscos para a administrapao, Capital Social ou Patrim6nio Lfquido
no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao, admitida a atualizapao para
a data de apresentapao da proposta atrav6s de indices oficiais.

A

k.5) As empresas com menos de urn exercicio financeiro devem cumprir a exigencia deste subitem
mediante a apresentapao do Balango de Abertura;
k.5.1) Serao considerados aceitos como na forma da lei o Balanco Patrimonial e Demonstracao de
Resultado de Exercicio -DRE assim apresentados:
i.Publicados em Didrio Oficial ou;
ii.Publicados em jomal de grande circulagao ou;
iii.Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;
iv.Por c6pia do Livro Didrio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante, na foma da IN n° 65 do Departanento Nacional do Registro do Com6rcio -DNRC, de 1° de
agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
k.5.2) Na hip6tese de alterapao do Capital Social, ap6s a realizapao do Balango Patrimonial, a licitante
devera apresentar documentapao de alteragao do Capital Social, devidaniente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.

k.5.3) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calenddrio
mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, devera apresentar, juntamente com
o Balango Patrimonial e Demonstrac6es Contabeis, c6pias dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Caixa. De acordo com a Instrucao Normativa da Receita Federal ° 1.420/2013, as pessoas

juridicas sujeitas a tributapao pelo lucro presumido poderao apresentar por Escriturapao Contabil
Digital em formato SPED assim com a empresas de tributapao com base no Lucro Real.

1) Certidao negativa de fal6ncia ou concordata, expedida pelo cart6rio distribuidor da sede da pessoa
juridica, emitida ate 60 (sessenta) dias antes da data da sessao pdblica ou que esteja dentro do prazo
de validade constante da pr6pria certidao;
compativel

do
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comoobjetodestalicitagao,expedidoporpessoajurfdicadedireitopdblicooupri
fomeceu ou esta fomecendo, de modo satisfat6rio, produtos da mesma natureza

presente licitagao. 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 indicacao de seu nome completo e cargo/fungao;

in.1) As empresas de forma facultativa poderao apresentar juntanente com o(s) atestado(s) de
capacidade tdenica, c6pias dos contratos com suas planilhas e respectivas notas ficais evitando a
possfvel abertura de diligencias.

a

n) Os licitantes que realizam envasem e enchimento de gases medicinais deverfro apresentar
Autorizacao de Funcionamento (AFE), disciplinada pela Resolugao da Diretoria Colegiada n° 16,
de 10 de abril de 2014, da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitdria (ANVISA);

o) Os licitantes que sejan exclusivamente distribuidores de gases medicinais deverao comprovar seu
de vinculo juridico com empresa envasadora ou enchedora de gases medicinais, atrav6s de:
o.1) C6pia do contrato (ou documento equivalente) firmado entre a distribuidora e a envasadora ou
enchedora com firma reconhecida;
o.2) Deelaragfro da empresa envasadora ou enchedora autorizando a distribuidora a comercializar os
seus gases;

o.3` Autorizacao de Funcionanento (AFE` da empresa envasadora ou enchedora.

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
10.1. 0 cumprimento das obrigag5es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em todos

os seus termos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte
- MA, o Sr. Raimundo Daniel dos Santos Lima, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto

a

eventual, representando a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
10.2. 0 representante da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte -MA anotara em registro pr6prio
todas as ocoITencias relacionadas com a prestagao dos servigos, objeto deste Registro de Pregos,
determinando o que for necessario a regularizapao das falhas ou impropriedades observadas. A agfo
da fiscalizapao nao exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.

11. D0 PAGAMENTO
11.1 Ap6s aceitapao e ateste de recebimento definitivo dos servigos efetuados na Nota Fiscal, o

paganento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias, ap6s a prestacao dos servigos, desde que nao
haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentapao de Nota Fiscal,
devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Servigo e das
Certid6es de Regularidade Fiscal:
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pRoc.~l±uflQRE
> Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, medi
Certid6es Negativas ou Positiva com efeito de negativa de D6bitos e da Divida At
> Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico;
> Prova de inexistencia de d6bitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante apresentapao
da Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), diretanente na conta que o fomecedor
apresentar em sua proposta.

12. DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE-MA.
12.1. Cabers 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 dependencias do contratante para tratar de

a

assuntos pertinentes aos servigos contratados;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os servigos em desacordo com o contrato;

d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condic6es necessarias ao born andamento dos servigos atestados.

e) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

13.

DAS 0BRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

13.1 A16m dos casos comuns, implicitos ou expressos no Contrato, nas especificap6es e nas leis

aplicaveis a especie, cabe exclusivaniente a Contratada:

a) manter preposto durante todo o periodo de vigencia da licitapao, para representa-lo sempre que for
necessario;

b) informar ao Chefe do Setor 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

a

esclarecimentos julgados necessdrios;
c) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condig6es de habilitapao e qualificapao exigidas na licitagao;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizapao ou o acompanhamento do contratante;

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

quaisquer determinag6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contratapao, cabendo-lhe `inica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;
I) comunicar fiscalizapao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es
inadequadas aos servigos ou a iminencia de fatos que possani prejudicar a perfeita execugao do
contrato;

g) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser c tratado, sem a devida
anuencia da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.

Pagina 38 de 67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-00
DO NORTE / MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

h) corregao de todo e qualquer servigo que for entregue impr6prio ou em desacordo

::socFffi

i) entregar os servigos mos prazos, condic6es e local indicado, sujeitando-seno que cou

consunidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigac6es
assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.

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

14 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1 -Se a proponente vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, retirar a Nota de

Empenho ou assinar o Contrato ou instrumento equivalente, a sessao podera ser retomada e as demais

a

licitantes chaniadas na ordem de classificapao, sujeitando-se a proponente desistente as seguintes
penalidades:
a) Suspensao tempordria do direito de participar de licitac6es e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidaniente atualizada.

14.2 -Nos casos das ocorrencias abaixo, ficara sujeita a Contratada a aplicapao das seguintes multas
morat6rias:

a)

Atraso no servico: De ate 7 dias corridos: multa de 15% (quinze por cento) do valor do

contrato; De 8 a 15 dias corridos: 30% (trinta por cento) do valor do contrato; A partir do 16° dia sera

rescindido o contrato sem prejuizo das demais sang6es;

b)

Servico em quantitativo menor do que o requerido: Multa de 5% (cinco por cento) sem

prejufzo da complementapao no prazo de 5 dias uteis;
c)
Servico diverso do requerido: Multa de 5% (cinco por cento) sem prejuizo da entrega do

a

servico correto no prazo de 5 dias dteis.
14.3 -No caso de inexecucao total ou parcial do objeto deste Pregao, a Administrapao podera garantida
a pr6via e ampla defesa, aplicar as seguintes sanc6es:
a) Advertencia;

b) Multa de loo/o (dez por cento) sobre o valor total da respectiva nota de empenho;
c) Suspensao tempordria de participar em licitapao e impedimento de contratar com a Prefeitura de
Mat5es do Norte/MA, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrapao Pdblica enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

14.4 -As sang6es previstas nas allneas "a", "c" e "d" poderao ser aplicadas conjuntanente com a
prevista na alinea "b"
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14.5 - Cabers ao fiscal do Contrato, designado pela Prefeitura Municipal de

propor a aplicagao das penalidades previstas, mediante relat6rio circunstanciado,apresentando Provas
que justifiquem a proposigao.
14.6 -A Contratada estara sujeita a aplicagao de sang6es previstas neste item, dentre outras hip6teses
legais, quando:

a) Prestar os servigos em desconformidade com o especificado e aceito;

b) Nao corrigir, no prazo estipulado, o servigo recusado pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condig6es previstos no Pregao.

14.7 -A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar
o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do

a

Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer declarap5o falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito pr6vio da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Mat6es do Norte/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagao das multas previstas neste Edital e das demais
cominap6es legais.

14.8 -As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da

data da notificagao, em conta bancdria a ser informada pela Prefeitura Municipal de Mat6es do

Norte"A.
14.9 -0 valor da multa podera ser descontado dos pagarnentos ou cobrado diretamente
da Contratada, anigavel ou judicialmente.

®

14.10 -Nenhum pagamento sera feito a Contratada antes de pagas ou relevadas as
multas que lhe tenham sido aplicadas.
14.11 -Ap6s a aplicapao de qualquer penalidade prevista neste capitulo, realizar-se a comunicapao

escrita a Contratada e publicagao na imprensa oficial (excluidas as penalidades de advertencia e multa
de mora), constando o fundamento legal.

15. FUNDAMENTACAO LEIGAL
15.1. 0 objeto deste Termo de Referencia se fundamenta na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto

Municipal n° 274/2021, Lei Complementar n°.123/2006, utilizando-se subsidiariamente as normas da
Lei n° 8.666/93 e suas alterag6es e demais normas pertinentes.

16. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRI0 ECON6MICO-FINANCHIRO
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16.1.

Ocorrendo

desequilibrio

econ6mico-financeiro

do

contrato,

a

Administragao

podera

reestabelecer a relapao pactuada, mos termos do art. 65, inciso 11, alinea d, da Lei Federal n.° 8.666/93,

mediante comprovagao documental e requerimento expresso do contratado.

a

a
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sEssAO puBLlcA: ---- 7 ---- exxxx, As ---- H ---- MIN ( ---- ) HORAs.

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE

/UF

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE:

NOMH DE FANTASIA:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:
INSC. EST.:

OPTANTEPELOSIMPLES? SIM(

)NAO(

)

ENDERECO:
BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

E-MAIL:

TELEFONE:

FAX:

CONTAT0 DA LICITANTE: TELEFONH:
BANC0 DA LICITANTE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N° DA AGENCIA:
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A EMPRESA:

DECLARA QUE:
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1 - ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM
BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS,
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.

a

4 - QUE NA0 POSSUI COMO S6CIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF, E AINDA C6NJUGE, COMPANHEIRO
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.
5 - QUE 0 PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERA DE ACORDO COM OS
TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO,
PORPARTEDACONTRATADA, DA
ORDEM
DE
COMPRA
OU
DOCUMENTO
SIMILAR,
NA (ENDERECO):
TODOS OS
EQUIPAMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, 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

fi
OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAC6ES
CONTENDO PRECOS EXCESSIVOS,
SIMBOLICOS, 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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ANEXO Ill - DECLARACAO DE SUJEICAO AS CONDICOES ESTABELECIDAS NO

EDtrAL E DE INEHSTENclA DE FATOs supERVENIENTEs IMPEDITlvos DA

REILITACAO
PREGAO ELETR6NICO N° 32/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 1711002/2021

a

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
0 PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

/UF

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 SERVICO 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 XXX.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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EDITAL DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N°

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACA0 NOS TERMOS D0 INCISO XXXIII D0
ARTIGO 7® DA CONSTITucAO FEDERAL
PREGA0 ELETRONICO N° 32/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1711002/2021

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

a

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.

fh

(LOCALEDATA)

(REPRESENTANTE LEGAL).

I Observapao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAUDE

PREGA0 HLETRONICO N° 32/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1711002/2021
(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITufDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: PREGA0
ELETR6NIC0 N° 32/2021, 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 ELETR6NICO N°
32/2021, 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 PREGAO ELETR6NICO N° 32/2021, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
8) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGA0 ELETR6NICO N° 32/2021 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA
DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGA0
ELETR6NIC0 N° 32/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA

a

:#]Gsf8 EDLEETQRU6A*[QcUoERo %ZoR2: €3££[TC6PA¥ZRT:8[TPEANRC:AULN% E: :AFTE°R[82
LICITACAO;

D) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0
ELETR6NIC0 N° 32/2021 NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO
PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGA0 ELETR6NIC0 N° 32/2021
ANTES DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA REFERIDA LICITACAO;
E) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0
HLETRONIC0 N° 32/2021 NAO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER
INTEGRANTE DO MUNICIPIO DE
/ UF, ANTES DA ABERTURA OFICIAL
DAS PROPOSTAS; E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVIAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARACAO E

QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAC6ES
..................,..... DE ..........

DE XXXX.

REPRESENTANTE LEGAL

a

®
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAUDE

PREGA0 ELETRONICO N° 32/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1711002/2021
[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° [XXXX], 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 § 4° DO ART. 3° 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
/ UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS
LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS
360.

VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(

a

) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A

/ UF,00
/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.
VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS
BENEFicIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITuiDAS POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 40 DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.
360.

OBSHRVAC6ES:
• 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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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NOME E AsslNATURA DO CONTADOR oho cAsO DE ME E Epp>
CPF: XXX.XXX.XXX-XX CRC:

®

a
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CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONlo SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAUDE

PREGAO ELETR6NIC0 N° 32/2021
PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 1711002/2021

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

a

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

a

NAO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE
/ UF OU DE QUALQUER
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 X-.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA IVIUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HAEILITACAO. OroDELO)
PREGAO ELETR6NICO N° 32/2021
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1711002/2021
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE

a

/ UF

0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

RAZAO

SOCIAL

EMPRESA),
CNPJ
No.........................,LOCALIZADA
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°
exxx.

........,.........

XX.

a
REPRESENTANTE LEGAL
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PREFEITURA IVIUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/lvIA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA
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ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°
PREGAO ELETRONICO N° 32/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1711002/2021

0 MUNICIPIO DE MAT6ES DO NORTE, ESTADO DO MARANHAO, pessoa juridica de

a

direito ptiblico intemo, por meio ..............., inscrita no CNPJ/MF ................, com sede na ...............,

bairro, MAT6ES DO NORTE/MA - MA, neste ato Representada pelo .............., o Sr.
......................., brasileiro(a), portador(a) do R.G n° .......... e inscrito(a) no CPF sob n° ...............,

residente neste Municipio de MAT6ES DO NORTE/MA, neste ato denominado simplesmente
ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PRECOS, realizado por meio do PREGAO
ELETRONICO N° .... / ......, tudo em conformidade com o processo administrativo n° .... / ......, nas

clausulas e condig6es constantes do instrumento convocat6rio da licitapao supracitada, e a
respectiva homologagao, RESOLVE registrar os pregos da empresa .......................... CNPJ
..............., estabelecia na Rua/Av ............... n° ...., Baino ........., na cidade de .........- Estado de
............, CEP ..........., Foneffax ........., E-mail .............., neste ato representado pelo Sr(a) ............,

brasileiro(a) .............,.............., portador do RG .......... SSP/ .... e CPF/MF n° ................, atendendo

as condic6es previstas no instrumento convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos,
sujeitando-se as partes as normas constantes das Leis Federais n° 8.666/93,10.520/2002, Decreto
Federal n° 7.892/2013 e demais legislap6es aplicaveis, e em conformidade com as disposig6es a
seguir:

1.1. A presente Ata estabelece as clausulas e condig6es gerais para o Registro de Precos, para futura
e eventual aquisicao de Oxigenio Medicinal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Sadde de Mat6es do Norte/MA., conforme especificap6es do Termo de Referencia -Anexo I do

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

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instrug6es que comp5em o Pregao

Eletr6nico para Registro de Precos n° _/_, completando-a para todos os fins de direito,
independentemente de sua transcrigao, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

3.1. Os pregos dos servigos/produtos estao registrados nos termos da proposta vencedora do Pregao
Eletr6nico n° 32/2021 -Sistema de Registro de Preeos, conforme a tabela (s) abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.2. 0 preco contratado sera fixo e irreajustavel, ressalvado o disposto na clausula setima deste
instrunento.
3.3. A existencia de precos registrados nao obrigara a Administrapao a firmar contratap6es que deles

poderao advir, facultada a realizapao de licitapao especifica ou a contratagao direta para a aquisigao
ou prestagao de servigos pretendida nas hip6teses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante
fundamentagao, assegurando-se ao beneficidrio do registro a preferencia de prestagao dos servicos

a

em igualdade de condig5es.
3.4. Os pregos, os quantitativos, o fomecedor e as especificac6es resumidas do objeto, como as

possiveis alterag6es da presente ARP, serao publicadas no Diario Oficial, na forma de extrato, em
conformidade com o disposto no paragrafo iinico do artigo 61, da Lei de Licitac6es.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
4.1. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses continuos, incluidas
as eventuais prorrogap5es, 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.

fi

:.o];gist:I:i:9isod::e:::e::rn:raeiuAandeoxs; I: enseps::££c#::nqduoanqtj:aadfen:gseeriog:£]:addees::p::£nfi;:;8::
implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de reclanagao por parte da inadimplente. Os
fomecimentos dos servigos 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 pagalnentos referentes aos servigos objeto da presente Ata sera efetuado mos termos do edital
da licitapao e anexos.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO DO PRECO PRATICADO NO MERCAD0 E
DO REEQUILiBRIO DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Pregos nao podera softer acr6scimos nos quantitativos fixados, inclusive
o aciescimo de que trata § 1° no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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7.2. Durante a vigencia da Ata, os valores registrados serao fixos e irreaj
hip6teses, devidamente comprovadas, de ocorrencia de situacao prevista na al
do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou reducao dos pregos praticados no mercado.
7.3. Mesmo comprovada a ocorrencia de situapao prevista na alinea "d" do inciso 11 do art. 65 da
Lei 8.666/93, o 6rgfo 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 preaps

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos beus registrados, cabendo a Prefeitura
(Orgao Gerenciador) promover as negociap6es junto aos fomecedores, observadas as disposicdes
contidas na alinea "d" do inciso H do caDut do art. 65 da Lei n° 8.666` de 1993.

a

7.5. Quando o preco registrado tomar-se superior ao preap praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgfro gerenciador convocara os fomecedores para negociarem a redugao dos
precos aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fomecedores que nao aceitarem reduzir seus preaps aos valores praticados pelo mercado
serfro 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 observafa a classificacao original.

7.6. Quando o preap de mercado tornar-se superior aos preaps registrados e o fomecedor nao puder
cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador podefa:

a

7.6.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunicapao 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 negociacao.
7.7. Nao havendo exito nas negociag6es, a Prefeitura devera proceder a revogagao da respectiva
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabfveis 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 Mat5es do Norte/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hip6tese os pregos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os praticados
no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta do Fomecedor e aquele vigente no mercado a 6poca do registro.
7.10. As alterag5es de precos oriundas da revisao, no caso de desequilibrio da equagao econ6micofinanceira, serao publicadas no Didrio Oficial.
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8.1. 0 fomecedor tera seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de MAT6ES DO

NORTE"A quando :
8.1.1. Nao formalizar a Ata de Registro de Pre¢os, sem justificativa aceitavel;
8.1.2. Descumprir as condic6es 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;

a

:::i4;sEds:£V;:;r. i;S::nLS:i 8:6:#9i;;Par de licitapao e impedido de contratar com o municipio, mos
8.I.5. For declarado inid6neo para licitar e contratar com a Administrapao nos termos do art. 87 da
Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administragao mos 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 aceifavel;
8.2. A Ata de Registro de Precos podera ainda ser cancelada pela Administragao unilateralmente,
nos termos da legislapao pertinente, em especial pela ocorrencia de uma das hip6teses contidas no
art. 78 da Lei n° 8.666/93;

fi

s:.r3a. a::i;i:'aToepn:: ::srpe£;it:°d:aasu:;::dt:::Scpor:Vp£::::'teasds:86Tgaado°:e°r:::£t:::it.6rio e anpla defesa,
8.4. 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
8.4.1. Por raz6es de interesse pdblico; ou

8.4.2. A pedido do fomecedor.

8.5. 0 fomecedor registrado podera solicitar o cancelamento de seu registro de prego quando:
8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata, por ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao contratual, deco
ou forga maior;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
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8.6. A solicitapao, pelo fomecedor, de cancelamento do preco registrado
antecedencia minima de 15 (quinze) dias, instruida com a comprovacao do fato ou fatos que

justifiquem o pedido, para apreciapao, avaliapao e decisao da Administragao Ptiblica Municipal.
8.7. 0 cancelamento do registro nao prejudica a possibilidade de aplicagao de sancao administrativa

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

a

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacesslvel o enderego do fomecedor, a comunicapao sera
efetivada atrav6s de publicagao na imprensa oficial, considerando-se cancelado o prego registrado,
a contar do terceiro dia subsequente ao da publicacao.
8.10. A Ata de Registro de Pregos decorrente desta licitap5o sera extinta, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vig6ncia.

9.1. A empresa beneficiaria do registro de pregos fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Pregos, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou
instrumento equivalente, no prazo mdximo de 5 (cinco) dias uteis, contado da convocagao;

9.1.2. Executar o objeto nas condig6es acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no

a

editaleseusanexos;
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 fiscalizacao ou o acompanhamento pelo
contratante;
9.1.4. Fomecer, sempre que solicitado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificapao, documentagao atualizada de habilitagao e qualificapfro 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 obrigag6es sociais em vigor, obrigando-se a salda-los
na 6poca pr6pria, vez que os seus funciondrios nao manterao qualquer vinculo em regatfcio com o
contratante;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAIVIPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE

9.I.6. Nfro subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratagao;
9.1.7. Substituir servicos/produtos, as suas expensas, no total ou em parte, do

que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es, no prazo mckimo de 02 (dois) dias uteis, a contar
da data da notificapao, por servigos/produtos com caracteristicas e garantia estabelecida no edital e
seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administrapao, durante todo periodo de vigencia da ata de
registro de pregos, para representa-la sempre que for necessdrio.
9.1.9. Comunicar a fiscalizagao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condig6es
inadequadas execugao do objeto ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execugao
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.I.11. Demais obrigap6es definidas no Edital e anexos.

10.1. A Prefeitura compromete-se a:
10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao das obrigap6es 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 tecnica quando solicitado, desde que atendidas as

a

obrigap6escontratuais;
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/prestacao do objeto
e interromper imediatamente a aquisicao/prestagao, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condig6es estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os precos registrados

permanecem compativeis com os praticados no mercado;
10.I.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificag6es e obrigap6es
assumidas pelo fomecedor, al6m daqueles que nao apresentarem condig6es de serem utilizados;
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10.1.8. Demais obrigac6es definidas no Edital e anexos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTR0 DE
PRECOS POR ORGAO 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 certarne licitat6rio, mediante pr5via consulta
ao Orgao Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2.
Os org5os e entidades da Administrapao ptiblica que nao participaram do Registro de
Pregos, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse

a

Ji:n::c::or::gea:essee:tei::£sa:::godsaaS::;mpgraat£:::o:,Stoe6e::rca£:e;sa ::dec:t'e ::fsff£¥[eca::o?Ossfvefs
11.3.
Cabera ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condig6es nela estabelecidas, optar pela aceitapao ou nao dos servigos, decorrente de adesao, desde

que nao prejudique as obrigag6es 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 ntimero de 6rgaos nao
participantes que aderirem (art. 22, §4° do Decreto n° 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto n°
9.488, de 2019);

11.5.

As aquisig6es ou contratag6es adicionais a que se refere este item nao poder5o exceder,

por 6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro
de Pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes (art. 22, §3° do Decreto n° 7892, de 2013,

fi

alterado pelo Decreto n° 9.488, de 2019);

11.6.
Ap6s a autorizapao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisigao ou contratapao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata,
conforme § 6°, do artigo 22 do Decreto n° 7.892/2013;
11.6.1. A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA podera autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogapao do prazo previsto no § 6° do artigo 22 do Decreto n° 7.892/2013,
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 obrigac6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e o
contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relagao as suas pr6prias contratac6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.
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12.I. Em casos de inexecugao parcial ou total das condig6es pactuadas na pr

pr6via defesa e o contradit6rio, ficara o fomecedor registrado sujeito as sane
em conformidade com artigo 70 da Lei n.° 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, alem do
cancelamento do registro, mos termos da Clausula Nona deste instrumento, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

13.1.
As omiss6es desta Ata e as ddvidas oriundas de sua intexpretagao 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 disposig6es do Edital
sobre as da proposta.

a

13.2.
O presente registro decorre da adjudicapao ao promitente fomecedor do objeto disposto
na Clausula Primeira, conforme quantidades e especificap6es constantes no Termo de Referencia Anexo I do Edital da Licitapao que deu origem a esta Ata de Registro de Pregos, conforme decisao
do Pregoeiro da Comissao Central de Licitacao, lavrada em Ata e homologapao pelo Ordenador de
Despesa.

13.3.

Para os casos omissos sera aplicada a legislagao que couber, obedecidas as disposig5es

previstas na Lei n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterac6es e Decreto Federal n° 7.892/2013.

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

Cantandede"A.

a

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposig5es estabelecidas na presente Ata, assinam
este instrumento, em tres vias de igual teor e forma, para urn s6 efeito.

MATOES DO NORTE/MA ,.......... de ................... de XXXX.

xxxxxxxxx
6rgao Gerenciador

Rep. Legal
Fomecedor
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CONTRATO N°

/

PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 1711002/2021

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°
........ / ....,

QUH

FAZEM

ENTRE

0(A) ..........................................................

SI

E

A

EMPRESA

®,®,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,®,,®,,®®,®,®,

A
0

MUNICIPIO

DE

MATOES

DO

NORTE"A,

inscrita

no

CNPJ

atrav6s da Secretaria Municipal de

sob

o

n°

com sede

na
CEP:
.
Mat6es do Norte/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) Ordenador de Despesa, Sr.
e RG no
Orgao
portador do CPF sob n°
Emissor
e a empresa
inscrita no CNPJ sob o
n.o
, com sede na
doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por seu representante legal,
RG no
CPF no
tern, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo
^
n° _, decorrente do PREGAO ELETRONICO N° 32/2021 formalizado nos autos do Processo
Administrativo n° 1711002/2021, submetendo-se as clausulas e condie5es abaixo e aos preceitos
instituidos pela Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes a especie.

a
I.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato e a prestapao de servigos de ........................., conforme

especificag5es e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edital.

I.2. Este Temo 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
na data de
/
/
e encerramento em
/
/

3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ............ ( ............... ).

Pagjna 60 de 67

celral\ano \`\]\ |e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVIAT6ES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000

SEC

MATOES DO NORTE / MApR==`.iiiisen202±FLS

ITEM

DESCRICAO

UND

QUANT.

a
VLR. UNIT}._RLhi

•

3.2. No valor acima estao 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 administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4.1. As despesas decorrentes desta contratapao estao programadas em dotapfo orgamentdria pr6pria,

a

prevista no ongamento do Municlpio, para o exercicio de XXXX, na classificagao abaixo:

UNIDADH 0RCAMHNTARIA:
FUNCAO PROGRAMATICA:
PROJET0 ATIVIDADE :
ELEMENT0 DH DHSPESA:

a) 0 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, com validades compativeis a data do pagamento, desde que nao haja fator impeditivo
provocado pela Contratada.

®6.1.Osprecossaofixoseirreajustaveisnoprazodeumanocontadodadatalimitepara
a apresentapao 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 exclusivanente
para as obrigap5es 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 dltimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nao divulgapao do fndice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela tiltima variagao 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
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferig5es finais, o fndice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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6.7. Caso o fndice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislapao entao em
vigor.

6.8. Na aus6ncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para

`.

a
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a) Os servigos/produtos deverao ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Solicitante, o hordrio da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das O8hoomin
as 12hoomin. 0 nao cumprimento das entregas nas datas e hordrios determinados ocasionara penalidades
cabiveis.

b) Todos os servigos/produtos licitados/contratado deverao ser entregues diretamente na Secretaria
Municipal e em suas respectivas dependencias mediante ORDEM DE SERVICOS cedida por pela
Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os servigos/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 preco contido na proposta dos licitantes devera incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administracao, materiais, servicos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto

presente neste termo de referencia;

®gLaT::::toarsasae:sis:::,#:dduot::c::ter:g:,eesmd:::rsa:£aess:arunaac::E±:dfoosmdeeceTorceo::opva¥at:sdoeLfrce£::::e,:
Os servigos/produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de servigos, quantidade e qualidade.
Caso nao estejam de acordo com as normas, os mesmos deverao ser devolvidos juntamente com o
comprovante de entrega nao assinado.

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

A CONTRANTE se obriga a:
Cabera a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
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a) acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato;

b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos servigos contratados;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os servicos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condi96es necessdrias ao born andamento dos servigos atestados.

e) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:
a) A16m dos casos comuns, implicitos ou expressos no Contrato, nas especificag6es e nas leis

aplicaveis a esp6cie, cabe exclusivamente a Contratada:

a

b) manter preposto durante todo o perfodo de vigencia da licitapao, para represenfa-lo sempre que for
necessalio;

c) informar ao Chefe do Setor 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 j ulgados necessarios ;
d) manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condic6es de habilitagao e qualificapao exigidas na licitapao;
e) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execugao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizagao ou o acompanhanento do contratante;
f) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bern como
quaisquer determinag6es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a mat6ria objeto da
contratapao, cabendo-lhe iinica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressao de seus prepostos ou convenientes;

fl ::adce°q==;:a:of[Sscea::gao9sa°oud: £Cm°£:t::tc=ted'e Pf:trosesqcur:t°p'osqsu=dp°rejvuedr££cfi:ara ::raf]es£::eerxecc°ungdafo96de;
contrato;

h) nao transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuencia da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
i) correcao de todo e qualquer servigo que for entregue impr6prio ou em desacordo com o exigido;
j) entregar os servicos nos prazos, condig5es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consunidor;

I) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigag5es
assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte - MA.
n) a contratada sera responsavel pela idoneidade e pelo comportalnento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.

\
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1 1.1 - Se a proponente vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Prego

Empenho ou assinar o Contrato ou instrumento equivalente, a sessao podera ser retomada e as demais
licitantes chamadas na ordem de classificagao, sujeitando-se a proponente desistente as seguintes
penalidades:
a) Suspensao temporaria do direito de participar de licitap6es e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
11.2 -Nos casos das ocorrencias abaixo, ficara sujeita a Contratada a aplicagao das seguintes multas
morat6rias:

a) Atraso no servico: De ate 7 dias corridos: multa de 15% (quinze por cento) do valor do

®

contrato; De 8 a 15 dias corridos: 30% (trinta por cento) do valor do contrato; A partir
do 16° dia sera rescindido o contrato sem prejuizo das demais sang6es;

b) Servico em quantitativo menor do que o requerido: Multa de 5% (cinco por cento) sem
prejuizo da complementagao no prazo de 5 dias uteis;
c) Servico diverso do requerido: Multa de 5% (cinco por cento) sem prejuizo da entrega do
servigo correto no prazo de 5 dias titeis.
11.3 -No caso de inexecugao total ou parcial do objeto deste Pregao, a Administrapao podera

garantida a pr6via e ampla defesa, aplicar as seguintes sang6es:
a) Adverfencia;

b) Multa de loo/o (dez por cento) sobre o valor total da respectiva nota de empenho;

c) Suspensao temporaria de participar em licitapao e impedimento de contratar com a Prefeitura
de Mat5es do Norte/MA, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
d) Declarapao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Ptiblica enquanto

perdurarem os motivos deteminantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante

a

a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.
11.4 - As sang6es previstas nas alineas "a", "c" e "d" poderao ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alinea "b".
11.5 - Cabera ao fiscal do Contrato, designado pela Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA,

propor a aplicagao das penalidades previstas, mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposigao.
11.6 - A Contratada estara sujeita a aplicagao de sanc6es previstas neste item, dentre outras hip6teses
legais, quando:

a) Prestar os servigos em desconformidade com o especificado e aceito;

b) Nao corrigir, no prazo estipulado, o servigo recusado pela Contratante;
c) Descumprir os prazos e condig6es previstos no Pregao.
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11.7 -A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,

da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na exec
comportar-se de modo inid6neo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
pr6vio da ampla defesa, ficara impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Mat6es
do Norte/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigao ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejufzo da aplicagao das multas previstas neste Edital e das demais cominap6es
legais.

11.8 -As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da

notificapao, em conta bancdria a ser informada pela Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA.

a

11.9 -O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretanente da contratada,
amigavel ou j udicialmente.
pl 1.10 -Nenhum pagamento sera feito a Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe
tendan sido aplicadas.
14.11 -Ap6s a aplicagao de qualquer penalidade prevista neste capitulo, realizar-se a comunicagao

escrita a Contratada e publicagao na imprensa oficial (excluidas as penalidades de advertencia e
multa de mora), constando o fundamento legal.

12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:
a

12.2.

Por ato unilateral e escrito da Administrap5o, nas situag6es 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

prejuizo da aplicapao das sanc6es previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
12.3.

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

12.4. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a pr6via e alnpla 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:
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a) Balango dos eventos contratuais ja culnpridos ou parcialmente cumpridos

pRoC.-.`lt}ll

b) Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizap5es e multas.

13.I. E VEDADO A CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

a

b) Interromper a execugao contratual sob alegagao
CONTRATANTE, salvo mos casos previstos em lei.

de

inadimplemento

por parte da

14.1. Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 57 e 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

14.2. A CONTRATADA 6 obrigada a aceitar, nas mesmas condig5es contratuais, os acr6scimos ou
supress6es que se fizerem necessdrios, ate o limite de 25% (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°/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

®

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposic6es contidas na Lei
n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitag6es e contratos
administrativos e, subsidiarianente, 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. Incumbifa a CONTRATANTE providenciar a publicapao deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.I. E eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Temo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliapao, conforme art. 55, §2° da
Lei n° 8.666/93.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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.
MATOES DO NORTE / MA

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

de20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE
Responsavel legal da CONTRATADA

a

a
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