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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6
CNPJ N° 01.612.831/00
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-006
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EDITAL DE LICITACAO - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES D0 NORTE - MA
PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022
LICITACA0 DIFERENCIADA COM COTAS HXCLUSIVAS E RESERVADAS A
PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUEN0 PORTE
(Artigo 48, incisos I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, com redapao dada pela Lei
Complementar n° 147/2014).
A

MODALIDADE

PREGAO ELETRONICO N° 013/2022.
Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019,
Decreto Federal n° 7.892/2013, Decreto Federal n° 9.488/2018,

BASE LEGAL

®
OBJETO
TIPO DA LICITACAO
REGIME DEEXECUCAO
LOCAL DA SESSAOPUBLICA

DATA E HORARI0 DEABERTURADASPROPOSTAS-SESSAOPOBLICA:

®

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

Registro de Precos visando a Eventual e Futura Aquisicao de
Generos Alimenticios, Pereciveis e Nao Pereciveis destinados
ao Programa Nacional de Alimentapao Escolar - PNAE, junto
a Secretaria Municipal de Educagao de Matoes do Norte/MA.
Menor Pre9o Por Item.
Por Prego Unitalio.

httl)://www.Iicitanet.com.br/.

24 DE MARCO DE 2022
15 :00 (QUINZE HORAS)

MODO DE DISPUTA

ABERTO

VALOR ESTIMADO

R$ 1.705.827,55 (Urn milhao, setecentos e cinco nil,
oitocentos e vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos).

FONTE RECURSO

As despesas decoITentes desta licitapao correrao por conta de
recursos consignados no Orcamento Geral da Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato
de fomalizagao do contrato, conforme Art. 7° § 20 do Decreto
Federal n° 7. 892/2013 .

--::.---,.
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EDITAL DE LICITACAO

0 MUNICIPIO DE MAT6ES DO NORTE - MA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCACAO, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE
REALIZARA LICITACAO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA ELETR6NICA,
COM CRITERIO DE JULGAMENTO MINOR PRECO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI
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 9.488/2018, 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.

0

Os trabalhos serao conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a insergfo
e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a pagina eletr6nica
httl]://www.Iicitanet.com.br/. 0 servidor tera, dentre outras, as seguintes atribuigdes: coordenar o
processo licitat6rio; receber, examinar e decidir as impugnap6es e cousultas ao edital, apoiado pelo
setor responsavel pela sua elaboragfro; 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 decidir os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sun decisao; indicar o vencedor do
certame; adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade responsavel e propor a homologapao.
^

ABERTURA DA SESSA0 D0 PREGA0 HLETRONICO:
Dia 24/03/2022 as 15:00 (quinze horas).

SITE PARA REALIZACA0 D0 PREGAO: httD://www.Iicitanet.com.br/
Modo de disputa: ABERTO
Valor Estimado: R$ 1.705.827,55 (Urn mi]hao, setecentos e cinco mi], oitocentos e vinte sete
reais e cinquenta e cinco centavos).

1.1.

0 objeto da presente licitagao e a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Precos
visando a Eventual e Futura Aquisicao de G6neros Alimenticios, Pereciveis e Nao Pereciveis
destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, junto a Secretaria
Municipal de Educacao de Mat5es do Norte/MA, conforme condic6es, quantidades e exigencias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2.

A licitapao sera dividida em ITENS por Cotas, conforme tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos items forem de seu interesse.

1.3.

0 crit6rio de julgamento adotado sera o menor preco do ITEM, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quarto 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 6rgfo solicitante, podendo ser utilizada no todo ou
em parte.
1.5. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e Ill, da Lei Complementar n° 123/2006,

o

Comredagao dadapelaLei complementarn° 147, de 07 de agosto de 2o|4.
I - Deverd realizar processo licitat6rto destinado exclusivamente a participapdo de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratacdo cujo valor seja de at¢ R$
80.000,00 (oitenta mil reais);

Ill - deverd estabelecer, em certames para aquisicdo de bens de natureza divistvel, cota de at6
25% (vlnte e cinco por cento) do objeto para a contratapdo de microempresas e empresas de
pequeno porte;
1.6. A crit6rio da administragao pdblica e em observancia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei
Federal n° 147/2014, nao aplicara o disposto no item acima, quando:

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

01.7.

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

1.8.

OS QUANTITATIVOS DO 0BJET0 DESTA LICITACAO DISPOEM DE ITENS
ATRAVES COTAS EXCLUSIVA E RESERVADA PARA MICROEMPRESAS H
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

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

pelo menor pre9o, ou seja, 6 expressanente vedado que o fomecedor pratique pregos distintos para
o mesmo item.
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I.8.3 As licitantes enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte poderao cotar todos
ou quaisquer grupos tanto da Cota Principal quanto da Cota Reservada. As demais licitantes somente
poderao cotar os grupos da Cota Principal/Ampla Participapao.

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

pequeno porte na totalidade do objeto.

2.1.

Na licitapao para registro de pregos nao 6 necessario indicar a dotapao orgamentdria, que somente
sera exigida para a formalizagao 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 dotacao orgamentaria:

3.1.

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

participagfo dos interessados na modalidade LICITAT6RIA PREGAO, em sua FORMA
ELETR6NICA.

o

3.2.

0 cadastro devera ser feito no Portal LICITANET, no sitio fe#p..//tt;t4;tt;./fo#fl!"clcoiic.b#/..

3.3.

0 credencianento junto ao provedor do sistema implica a respousabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizapao das transap6es inerentes
a este Pregfo.

3.4.

0 licitante respousabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag6es efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

6#o:nteen:udafdrer psreoumr:tpor:Se#::a:]¥o¥ eav:ns£;a#£o¥deeedo°£rn°t::dd°er #osi::emvl:d:u£
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.

i de respousabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no PORTAL
LICITANET e mante-los atualizados junto aos 6rgfos respousaveis pela informacfo, devendo
proceder, imediatamente, a corTegao ou a alteragfo dos registros tao logo identifique incorregao ou
aqueles se tomem desatualizados.

3.5.1.

A nfo observincia do disposto no subitem anterior podera eusejar desclassificagfo no momento da
habilitagiv

4.1.

Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitapao, e que estejaln com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
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Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual -MEI, mos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006
e suas alterag5es.

4.3.

NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

4.3.1.

Proibidos de participar de licitap6es e celebrar contratos administrativos, na forma da legislapao
vigente;

4.3.2.

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

3.3.

Estrangeiros que nao tenham representapao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citapao e responder administrativa ou j udicialmente;

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 dissolugao ou
liquidapao;

4.3.6.

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

4.3.7.

0 presente edital nao preve as condic6es de participapao de empresas reunidas em cons6rcio, vez

que envolvem servigos de grande vulto e/ou de alta complexidade tecnica. Como o presente edital
foi elaborado com foco no dia a dia da Administrapao, e o objeto deste certame p6de ser
objetivamente definido pelo edital, por meio de especificag6es usuais do mercado, consignou-se a
vedapao descrita no subitem acima;
0que a experiencia pratica demonstra que as licitap6es que permitem essa participapao sao aquelas
4.3.8.

Organizap5es da Sociedade Civil de Interesse Pdblico - 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 tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. 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 itens;

+1
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4.4.1.2. Nos items em que a participapao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacao do campo "nao" apenas produzifa o efeito de o licitante nao ter direito ao tratanento
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 habilitapao definidos no Edital e que a proposta apresentada esta
em conformidade com as exigencias editalicias;

4.4.4.

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

a.4.5.

4.4.6.

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 condigao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituigao;
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos 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 forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituigao Federal;
A declarac5o falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sang6es
previstas em lei e neste Edital.

05.1.

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 hordrio 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 habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera
por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, mos termos do art.
43, § 1° da LC n° 123, de 2006 e suas alterag5es.

5.4.

Incumbira ao licitante acompanhar as operac6es 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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AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Ate a abertura da sessao ptiblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitapao anteriormente inseridos no sistema;
Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizapao dos procedimentos de negociagao e

julganento da proposta.
5.7.

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

06.1.

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

6.1.1. Valor unitdrio e total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;
6.1.2.

Marca de cada item ofertado;

6.1.3.

Fabricante de cada item ofertado;

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.

06.3.

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

Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fomecimento dos bens ou 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 alteragao, sob
alegapao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5.

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

6.6.

Os licitantes devem respeitar os pregos mckimos estabelecidos nas normas de regencia de
contratap5es ptiblicas, quando participarem de licitag6es ptiblicas;
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A abertura da presente licitapao dar-se-a em sessao pdblica, por meio de sistema eletr6nico, na data,
hordrio e local indicados neste Edital.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

0 Pregoeiro verificafa as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificap6es t6cnicas exigidas no Termo de Referencia.
Tamb6m sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificapao sera sempre fundanentada e registrada no sistema, com acompanhanento em
tempo real por todos os participantes.
A nfo desclassificapao da proposta n5o impede o seu julgamento definitivo em sentido contrdrio,
levado a efeito na fase de aceitagao.

7.3.

0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarao da fase de lances.
7.4.

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

7.5.

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

7.5.1.

0 lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitapao indicada no preanbulo deste edital.

7.6.

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

• 7.7.

0 licitante somente podefa oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior

r)

ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8.

0 intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relapfo aos lances intermedidrios quanto em relapfro a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser R$ 0,10 (dez centavos).

7.9.

Sera adotado para o envio de lances no Dregao eletr6nico o modo de disDuta "ABERTO" em que
os licitantes apresentarao lances pdblicos e sucessivos, com prorrogag5es.

7.1o. A etapa de lances da sessao ptiblica tera duragao de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado mos ultimos dois minutos do periodo
de duracao da sessfo pdblica.

.?i'.--.--
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7.11. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermedidrios.
7.12. Nfro havendo novos lances na forma estabelecida mos items 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, justificadamente, admitir o reinicio da sessao pdblica
de lances, em prol da consecugao do melhor prego.

a

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subiteus anteriores deverao ser
descousiderados pelo pregoeiro.
7.15. Nfro serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

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

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

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

®

pregoeiro
aos
participantes
do
certane,
publicada
no
Portal
LICITANET,
httl}:/thttl]://wirww.Iicitanet.com.br/, quando serao divulgadas data e hora para a sun reabertura. E
sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo pregoeiro
aos participantes, no sitio eletr6nico utilizado para divulgagfro.
7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrefa 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 comparapao com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condiedes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao cousideradas
empatadas com a primeira colocada.
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7.22. A melhor classificada mos termos do item anterior tera o direito de encaninhar uma dltima oferta

para desempate, obrigatorianente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicapao automatica para tanto.
` 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se

manifeste no prazo estabelecido, serfs 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 relagao ao produto
estrangeiro, o crit6rio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem
jus as margens de prefer6ncia, conforme regularnento.
7.26. A ordem de apresentapao pelos licitantes e utilizada como urn dos crit6rios de classificacao, 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 servigos:

7.27.1. Produzidos no pals;

7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;

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

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

pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que 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 encaminhar, pelo sistema
eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condig6es diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1. A negociapao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

Paaina 10 de 79
`i.---..-

MATC)ES DO NORTE / MA

pRoc.J_60_leo,L/2o2j±

Ny
h:5g do
com&ptiroramEfth%Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ©ES nn NOF}TF:/MA
CNPJ N° 01.612.831/

AV. DR. ANT6NIO SAMPAlo -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

7.29.2. 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, envie
a proposta adequada ao tiltimo lance ofertado ap6s a negociapao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessdrios a confirmapao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.
7.30. Ap6s a negociapao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitapao e julgamento da proposta.

08.1.

quanto a adequapao ao objeto e a compatibilidade do prego em relapao ao maximo estipulado para
contratapao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo iinico do art. 7° e no
Encerrada
a etapa
negociapao,
o pregoeiro exaninara a proposta classificada em primeiro lugar
§ 9° do art.
26 dode
Decreto
n.° 10.024/2019.

8.2.

0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuig6es previstas no art.176 da Instrugao Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificacao.

8.3.

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

8.3.1.

Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simb6licos, irris6rios
ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitapao nao tenha estabelecido limites
mirimos, exceto quando se referirem a materiais e instalag6es de propriedade do pr6prio licitante,

a

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

8.5.

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

pr6vio no sistema com, no minimo, VINTH E QUATR0 HORAS DE ANTECEDENCIA, e a
ocorrencia sera registrada em ata;

8.6.

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

8.6.1.

0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagao escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
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Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo pregoeiro, destacam-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, folhetos ou propostas, encaminhados

por meio eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuizo
do seu ulterior envio pelo sistema eletr6nico, sob pena de nao aceitacao da proposta=

8.6.3,

Caso a compatibilidade com as especificag6es demandadas, sobretudo quarto a padr5es de
qualidade e desempenho, nao possa ser aferida pelos meios previstos mos subitens acima, o
pregoeiro podera exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente anostra, sob pena
de nao aceitapao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (TRES) DIAS uteis contados
da solicitagao.

8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e hordrio de realizagao do procedimento

r)

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

8.6.3.2.

Os resultados das avaliap6es serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.6.3.3. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo

pregoeiro, ou havendo entrega de anostra fora das especificag6es previstas neste Edital, a proposta
do licitante sera recusada.
8.6.3.4.

Se a(s) anostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o pregoeiro
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com
a verificapao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verificag5o de uma que atenda as
especificag6es constantes no Termo de Referencia.

8.6.3.5.

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

8.6.3.6. Ap6s a divulgacfo do resultado final da licitagao, as amostras entregues deverao ser recolhidas

pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, ap6s o qual poderao ser descartadas pela
Administracao, sem direito a ressarcimento.
8.6.3.7.

Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administrapao todas as condig6es indispensaveis a
realizagao de testes e fomecer, sem Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessdrios
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.7.

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

8.8.

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

para a sua continuidade.
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0 pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor prego, vedada a
negociapao em condig6es diversas das previstas neste Edital.
8.9.1.

Tambem nas hip6teses em que o pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.9.2.

A negocia9ao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o pregoeiro passar a subsequente, havera nova
a8.10. Nos
items naopelo
exclusivos
a participagao
de microempresas
e previsto
empresasnos
deartigos
pequeno
verificacao,
sistema,para
da eventual
ocorrencia
do empate ficto,
44 eporte,
45 da
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a analise quanto a aceitap5o da proposta, o pregoeiro verificara a habilitapao do licitante,
observado o disposto neste Edital.

0

9.1.1.

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

9.1.2.

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

9.1.3.

Cadastro Nacional de Condenap6es Civeis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido pelo
Couselho Nacional de Justice ( www. cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4.

Lista de Inid6neos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao -TCU
thttDs://Portal.tcu.gov.br/resoonsabilizacao-Dublica/licitantes-inidoneoso;

9.1.5.

e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao
(https://certidoes-aDf.aDDs.tcu.gov.bro.

9.1.6.

A cousulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu s6cio
majoritdrio, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sanc6es impostas
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ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigfro de contratar com o
Poder Pdblico, inclusive por interm6dio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
9.1.6.1.

Caso conste na Consulta de Situagao do Fomecedor a existencia de Ocorrencias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.

9.1.6.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fomecimento
similares, dentre outros.
9.1.6.3.

0 licitante sera convocado para manifestap5o previamente a sua desclassificapao.

.1.7.

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

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 aceitagao da proposta subsequente.

9.2.

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

qualificagao econ6mica financeira e habilitagao t6cnica.

9.2.1.

i clever do licitante atualizar previamente as comprovap6es constantes do PORTAL LICITANET,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao pdblica, ou encaminhar, em conjunto com
a apresentagao da proposta, a respectiva documentapao atualizada.

9.Z.2.

0

0 descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagao do licitante, exceto se a consulta aos

:1:ti°£::::::sn)i:::i::1(Cs£):i:oen¥;Si°:efie4::%£3do::Sofi3£::rpe:;° ]Po:%8Z:i:: ioog]rg= exito em encontrar a(s)
9.3.

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

9.4.

Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagao dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relap5o a integridade
do docunento digital.

9.5.

Nao serao aceitos documentos de habilitapao com indicapao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,

pela 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 nineros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizapao do
recolhimento dessas contribuig6es.

9.7.

Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaninhar, mos termos deste Edital, a
documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitapao:

9.8.

HABILITACAO JURfDICA:

.8.1.

No caso de empresdrio individual: inscricao no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual -CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio www.oortaldoemoreendedor.gov.br;
9.8.3.

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

9.8.4.

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

9.8.5.

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

9.8.6.

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

9.8.7.

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

a

9.9.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1.

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

9.9.2.

Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo a sede ou domicilio
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentapao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do 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 debitos inadimplidos perante ajustica do trabalho, mediante a apresentagao
de certid5o negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidapao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943;

.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, atrav6s da Certidao Negativa de D6bitos e
Certidao Negativa da Divida Ativa ou Certidao Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda
Estadual onde a empresa for sediada;
9.9.7.

Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, atrav6s da Certidao Negativa de D6bitos 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 declarapao 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 documentapao exigida para efeito de comprovapao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao, sob pena de inabilitapao.

9.10. QUALIFICACA0 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 tiltimos 60

(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria Certidao;
9.10.2. Balango patrimonial e demonstrap5es 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 apresentagao da proposta;
9.10.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstrag6es contabeis
assim apresentados: Publicados em Didrio Oficial ou Publicados em jomal de grande circulapao ou
Por c6pia do Livro Didrio, devidalnente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
empresa, na forma da Instrugao Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departanento de
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Registro Empresarial e Integragao - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura
e de Encerranento do Livro Diario, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Paragrafo Unico,1.181, Paragrafo
Unico e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;

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

patrimonial e demonstrag5es contabeis referentes ao periodo de existencia da sociedade,
devidamente registrados na Junta Comercial ;
9.10.2.3. As empresas com memos de 01 (urn) exercicio financeiro deve cumprir a exigencia deste subitem

mediante a apresentagao do Balanco de Abertura;
9.10.2.4. i admissivel o balango intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

0

9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e acompanhado obrigatorianente
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio, conforme disposto nos artigos 1.180,
Paragrafo Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da leil 0.406/2002;

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

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

Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nfo 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), Solvencia 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 Balanco Patrimonial, a licitante
devera apresentar documentagao de alterapao do Capital Social, devidamente registrada na Junta
Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.
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9.10.6. A pessoajuridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar Escriturapao Contabil Digital
-SPED CONTABIL (ECD), nos termos da (IN RFB n° 2.003, de 18 de janeiro de 2022.

9.11. QUALIFICACA0 TECNICA.
9.12. Atestado fomecido por pessoa juridica de direito pdblico ou privado, comprovando que a
licitante fomeceu ou fomece bens ou materiais compativeis com o objeto deste Pregao. 0 atestado
devera ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e enderego completo,
devendo ser assinado por seus s6cios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor
responsavel, com expressa indicapao de seu nome completo e cargo/fungao.
9.12.1. Caso o documento nao seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissao podera abrir
diligencia para a verificagao da veracidade das informap6es dele constante.
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 punig6es ou representar aos 6rgaos competentes para adotar as medidas necessdrias.
9.12.3. i indispensavel que o atestado de capacidade t6cnica apresente informap6es tangiveis, ficando
vedada a apresentada com informap6es gen6ricas, tais como: ter fomecido os materiais/produtos a
contendo. Essa exigencia 6 necessdria para que, na ocasiao da analise do documento, o julgador da

proposta possa aferir efetivamente as condig6es de fomecimento eficiente da empresa para a
execugao do objeto de maneira satisfat6ria.
9.13. A existencia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.

a

9.13.1. A declarapao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitapao.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma 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 crit5rio da administragao pdblica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentapao
de justificativa.

9.15. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitapao do licitante, sem prejuizo das sang6es 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 regulariza9ao.

•,+
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9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

9.17. 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.

9.18. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitapao, haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorr6ncia do empate ficto,
previsto mos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagao da proposta subsequente.

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

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS)
HORAS a contar da solicitapao 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.

1o.1.2. Conter a indicapao do banco, niinero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de

paganento.

O[°.2.;x:::;::t:of[cnoalntrd:tvoe:aa;::c:;::::net:::t::[Ssa:tg°asoeas:roan::taaddaa,es:;o°rn:;:::::aonodecoITerda
10.2.1. Todas as especificap6es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedencia, vinculam 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).
10.3.1. Ocorrendo divergencia entre os pregos unitdrios e o prego global, prevalecerao os primeiros; no
caso de divergencia entre os valores numericos 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 julganento a mais de urn
resultado, sob pena de desclassificapao.
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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 contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disporiveis na internet, ap6s a homologapao.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizapao fiscal e trabalhista da licitante qunlificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no
minimo dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma
motivada, isto 6, indicando contra qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo pr6prio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exist6ncia de
motivapao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundanientadanente.

11.2.1. Nesse momento o pregoeiro nao adentrara no m6rito recursal, mas apenas verificara as condig6es
de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestagao 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
as raz6es, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,

®

querendo, apresentarem contrarraz6es tamb6m pelo sistema eletr6nico, em outros tres dias, que
comegarao a contar do t6rmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
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:

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

pdblica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao pdblica, situagao em que ser5o repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.
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12.1.2. 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, mos termos do art. 43, § 10 da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,
ser5o 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 D0
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 intexposicao de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos recursos
apresentados.

13.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitat6rio.

14.1. 0 Sistema de Registro de Pregos (SRP) 6 urn conjunto de procedimentos para registro formal de

a

pregos relativos a prestapao de servigos e aquisigao de bens, para contratap6es futuras da
Administrapao Ptiblica.

14.2. Ata de Registro de Pregos: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratapao, em que se registram os pregos, fomecedores, 6rgao

participante e condie6es 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 Precos.

14.4. Orgao participante: e 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: e o 6rgao ou entidade que, nao tendo participado dos procedimentos iniciais
da licitapao, faz adesao a Ata de Registro de Pregos, obedecendo as normas vigentes.
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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 apresenta9ao 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 dltima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
14.9. Serao registrados na ata de registro de pregos os pregos e quantitativos do licitante mais bern
classificado durante a fase competitiva;

Q4.1o.Seraincluido,narespectivaatanaformadeanexo,oregistrodoslicitantesqueaceitaremcotaros
bens com pregos iguais aos do licitante vencedor na sequ6ncia da classificapao do certane, 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 nos
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;
14.13. A ordem de classificagao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratap6es e somente
sera utilizado caso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado
nas hip6teses previstas mos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013;

0

4.14. A habilitagao dos fomecedores que comporfo 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 ptiblica do pregao, que contera
a informagao dos licitantes que aceitarem cotar os bens com pregos iguais ao do licitante vencedor

do certane.
14.16. A exist6ncia de pregos registrados nao obriga a Administrapao a contratar com o vencedor do
certalne do SRP, sendo-lhe facultada a realizapao de procedimento especifico para a aquisigao

pretendida, assegurando ao beneficiario do registro a preferencia do fomecimento em igualdade de
condi95es;

14.17. As contratag6es obedecerao a conveniencia e as necessidades do Municipio de Mat6es do
Norte/MA;

`.,-j`
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14.18. A contratapao com os fomecedores registrados sera formalizada por meio de contrato (conforme
minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos habeis: nota de empenho de despesa ou
autorizapao de compra, conforme o artigo 62 da Lei n° 8.666/93;
14.18.1. Quando o contrato for substituido pelos instrumentos habeis acima, o adjudicatdrio devera obedecer
todas as condic5es e determinap6es deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do
contrato.

14.19. Os licitantes que tiverem seus pregos registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigencia
da Ata de Registro de Precos, todas as condig6es de habilitapao exigidas neste Edital;
14.20. Os pregos registrados podefao ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Pregos
e neste Edital.

0

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

15.1.1.

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

15.2. i facultada a Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, quando a(s) convocada(s) nao
comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, nao apresentar situapao regular no ato da
assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente, convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, sem prejuizo da aplicagao das sang6es cabiveis.
15.3. 0 prazo de convocag5o podera ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela

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

16.1. Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administrapao do Sistema de
Registro de Pregos, e ainda o seguinte:
16.1.1.

Registrar sua intengao de registro de pregos no 6rgao responsavel pelas compras do municipio;
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16.1.2.

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

16.1.3.

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

16.1.4.

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

16.1.5.

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

quarto aos quantitativos e termo de referencia ou projeto basico;

0.1.6.

Realizar o procedimento licitatorio;

16.1.7.

Gerenciar a ata de registro de pregos;

16.1.8.

Conduzir eventuais renegociap6es dos pregos registrados;

16.1.9.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contradit6rio, as penalidades decorrentes de infrap6es 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 obrigag6es contratuais, em
relapao as suas pr6prias contratap6es.
16.2. 0 6rgao gerenciador podera solicitar auxilio t6cnico aos 6rgaos participantes para execugao das
atividades previstas mos incisos 16.1.3,16.1.4 e 16.1.6.

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

preeos, providenciando o encaminharnento 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:
17.1,1.

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 6rg5o gerenciador, mediante a utilizagao da Intengao de Registro de Pregos,
sua concordancia com o objeto a ser licitado, antes da realizapao do procedimento licitat6rio; e

-`.i
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Tomar conhecimento da ata de registros de pregos, 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 obrigap6es contratuais, em relapao as suas pr6prias contratag5es, informando as ocorrencias ao
6rgao gerenciador.
17.3. A Comissao Central de Licitagao, 6rgao responsavel pelo gerencianento do Registro de Pregos,
desde que autorizada a adesao, podera emitir Termo de Liberagao dos itens solicitados por 6rg5os
nao participantes.

18.1. A Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da Administrapao
Ptiblica que nao tenha participado do certane licitatorio, mediante pr6via consulta ao 6rgao
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

18.2. Os drgaos e entidades da Administragao Pdblica que nao participaran do Registro de Pregos,

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverao manifestar seu interesse junto
ao 6rgao Gerenciador da Ata, para que este, atrav6s da CPL, indique os possiveis fomecedores e
respectivos pregos a serem praticados, obedecida a ordem de classificagao.
18.3. Cabera ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condic6es nela
estabelecidas, optar pela aceitapao ou nfo dos servigos, decorrente de adesao, desde que nao
prejudique as obrigag6es anteriormente assumidas.

I

8.4. 0 quantitativo decorrente das ades6es a Ata de Registro de Pregos nao podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do ndmero de 6rgaos n5o
participantes que aderirem (art. 22, §4° do Decreto n° 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto n°
9.488, de 2018);

18.5. As aquisic6es ou contratag6es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Pregos

para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes (art. 22, §3° do Decreto n° 7892, de 2013, alterado
pelo Decreto n° 9.488, de 2018);

18.6. 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 ;
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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 obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a anpla defesa e o
contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relapao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

19.1. Nfo havera exigencia de garantia de execugao para a presente contratagao.

20.1. Ap6s a homologapao da licitapao, em sendo realizada a contratapao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

2o.2. 0 adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias dteis contados a partir da data de sua convocapao,

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorizagao), sob pena de decair do direito a contratapao, sem prejuizo
das sang5es previstas neste Edital.
20.Z.1. Altemativanente a convocapao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administrapao podera encaninha-lo

0

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

20.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao
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:
2o.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de neg6cios ali estabelecida as
disposig6es da Lei n° 8.666, de 1993;

20.3,2. A contratada se vincula a sua proposta e as previs6es contidas no edital e seus anexos;
20.3.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisao sao aquelas previstas 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.
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20.4. 0 prazo de vigencia da contratagao se encerra no final do exercicio financeiro da assinatura do
mesmo e podefa ser prorrogado conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de
referencia.

20.5. Previanente a contratapao a Administrapao realizara consultas para identificar possivel suspensao
tempordria de participagao em licitagao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibigao de contratar
com o Poder Ptiblico, bern como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 60,Ill, da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002, consulta pr6via ao CADIN.
2o.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
contrato.
D.6.1. Na hip6tese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao perante o cadastro no
prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicapfro das penalidades previstas no edital e
anexos.

20.7. Na hip6tese de o vencedor da licitapao nao comprovar as condig6es de habilitagao consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administrapao, sem prejuizo da aplicapao das sanc6es
das demais cominag6es legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada
a ordem de classificapao, para, ap6s a comprovagao dos requisitos para habilita9ao, analisada a

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

0

21.1.
Ocorrendo redugao ou majoragao de pregos dos produtos, autorizado pelo 6rgao competente,
os valores que serviram de base para a contratacao serao reajustados, fixando-se em apostila de reajuste
de pregos, conforme Lei Federal de Licitap5es n° 8.666/1993.
21.2.

Os reajustes e redug6es de pregos serao de acordo com os pregos praticados pela

CONTRATADA na data.

22.1.
O fomecimento dos produtos devera ser entregue de acordo com a necessidade da secretaria
solicitante, no seu enderego ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem
de Fomecimento, no prazo de ate 03 (tres) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Fomecimento.
22.2.
0 cumprimento das obrigag6es constantes da licitapao sera acompanhado e fiscalizado, em
todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalizapao de contratos da Prefeitura Municipal de Mat6es do
Norte - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura
Municipal de Mat5es do Norte - MA.
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22.3.
O representante da prefeitura Municipal de Matoes do Norte -MA, anotara em registro pr6prio
todas as ocorrencias relacionadas, objeto deste Termo de Referencia, determinando o que for necessdrio
a regularizapao 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.

24.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.

25.1. Comete infrapao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatdrio 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;

Z5.1.4. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
25.1.5. Nao mantiver a proposta;
.1.6. Cometer fraude fiscal;

25.1.7. Comportar-se de modo inideneo;

25.2. 0 atraso injustificado ou retardamento na prestagao de servigos objeto deste certame sujeitara a
empresa, a jufzo da Administrapao, a multa moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
ate o limite de 10% (dez por cento), conforme detemina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.
Z5.2.1. A multa prevista neste ITEM sera descontada dos cieditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podera cumular com as demais sanc6es
administrativas, inclusive com as multas previstas.

25.3. A inexecngao total ou parcial do objeto contratado, a Administragao podefa aplicar a vencedora, as
seguintes sanc6es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:
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Advertenciapor escrito;

b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
c)
Suspensao temporaria de 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 inexecngao total, sem justificativa aceita pela Administrapao da
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite maximo temporal previsto
para a penalidade 05 (cinco) anos;

®

e)
Declarapao de inidoneidade para licitar junto a 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 intimapao, podendo a Administragao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminhalo devidamente informado para a apreciapao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.

25.5. Serao publicadas na lmprensa Oficial do Municipio de Mat6es do Norte/MA as sanc6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administra9ao Ptiblica.

25.6. DA FRAUDE I 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 licitapao, de contratapao e de execugao do objeto contratual.

25.6.I. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:
a)

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

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a apao de servidor ptiblico no processo de licitapao
ou na execugao 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;
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d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente,
ds pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sun participapao em urn processo licitat6rio ou
afetar a execucfo do contrato.
e) PRATICA 0BSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeg5es ou
fazer declarap6es falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuragfo de alegap6es de prdtica prevista acima; atos cuja intengfro seja
impedir materialmente o exereicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspegfo.

26.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL H DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

podera impugnar este Edital.
o26.1.At603(trds)dinsdteisantesdadafadesignadaparaaabefturadasessaoptibrica,qualquerpessoa

26.2. A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE
ELETRONICA no sistema httD://wivw.Iicitanet.com.br/.

por

FORMA

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

• 26.4. Acolhida a impugnapao, sera definide e publicada nova data para a realizapao do certame.

0

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 sessfo pdblica,
exclusivamente por meio eletr6nico via internet, em campo pr6prio do Sistema Portal LICITANET
no endereap eletr6nico httD ://www.Iicitanet.com.br/.

26.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias dteis, contado
da data de recebimento do pedido, e podefa requisitar subsidios formais aos respousaveis pela
elaboragao do edital e dos anexos.
26.7. As impugnap6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

26.7.1.
A concessao de efeito suspeusivo a impugnagao 6 medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, mos autos do processo de licitapao.
26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos ser5o divulgadas pelo sistema e vincularao os

participantes e a administrag5o.

Paaina 30 de 79

i:' `

-

MATOES DO NORTE / MA

pRoc. t66}co#

NrardEE€do
twm&pu%mE#RENorte

/202±

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT E§ DOJ\loBIF__/ qu _A_
CNPJ N° 01.612.831/0
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

26.9. As respostas ds impugnag6es e aos esclarecimentos solicitados, bern como outros avisos de ordem

geral, serfs cadastradas no sitio httD:Mirww.Iicitanet.com.br/, sendo de responsabilidade dos
licitantes, seu acompanhamento.
26.10. Nfro serao conhecidas as impugnac6es 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 petigfro de impugnagao apresentada por empresa deve ser firmada por s6cio, pessoa designada

para a administrapfo 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 designagao do
administrador, ou de procurapfro pdblica ou particular (instrunento de mandato com poderes para
impugnar o Edital).

027.

DASDISPOSICOESGERAIS.

27.1. Da sess5o pdblica do Pregfo divulgar-se-a Ata no sistema eletr6nico.

27.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizapao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia titil
subsequente, no mesmo horato anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicapao em
contrato, pelo pregoeiro.
27.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessfo pdblica observarao o hordrio
de Brasilia - DF.

0

27.4. No julgamento das propostas e da habilitapao, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nfo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundanientado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitapao e classificapao.
27.5. A homologapao do resultado desta licitapfro nao implicara direito a contratapao.

- 27.6. As nomas disciplinadoras da licitapao serao sempre interpretadas em favor da ampliapao da disputa
entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administrapao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratapao.
27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentapao de suas propostas e a
Administrapao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condngao 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 iniciani e vencem os prazos em dias de expediente na
Administrapao.
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27.9. 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais n5o importara o afastanento 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 informac5es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitapao.

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informap6es nele
contidas implicara a imediata desclassificapao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais san96es cabiveis.
27.11. Em caso de divergencia entre disposig6es deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que

f`,

comp6em o processo, prevalecera as deste Edital.
27.12. A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA podera revogar este Pregao por raz6es de interesse

pdblico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontomavel, ou anulalo por ilegalidade, de oficio ou por provocapao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagao
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e
contradit6rio.
27.12.1. A anulagao do pregao induz a do contrato.

27.12.2. A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigapfro 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 inclusao posterior de informagao ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificapao e habilita9ao.

a

27.14.
0
Edital
esta
disponibilizado,
na
integra,
no
enderego
eletr6nico:
httD://www.Iicitanet.com.br/, e tambem poder5o ser lidos e/ou obtidos na Comissfro Permanente de
Licitagao - CPL da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, na Av. Dr. Antonio Sampaio, n° 100,
CEP: 65.468-000, Centro, Mat6es do Norte/MA, em dias de expediente, no hordrio das O8hoomin ds
12hoomin horas, onde poderao ser consultados e obtido gratuitanente ou pelo sitio oficial
www.matoesdonorte.rna.gov.br e Sistema de Acompanhamento de Contratap6es Publicaeao (SACOP)
mais informag5es pelo e-mail cDlmatoesdonorte.ma@hotmail.com.
27.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEX0 I -TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I;
ANEXO H -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
ANExo in - MODELo DE DECLARACAO DE

SUTEICAO

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. 70 DA
CONSTITUICAO FEDERAL;
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ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII -MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;
ANEXO IX -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO.
Mat6es do Norte/MA, 09 de margo de 2022.

®

Domingos Ar djo Casa Nova
ipal de Educapao
Secretato M

`\`:=t
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1. OBJETO
1.1. 0 presente Termo de Referencia tern como objeto o Registro de Precos visando a Eventual e
Futura Aquisicao de G6neros Alimenticios, Pereciveis e Nao Pereciveis destinados ao Programa
Naciona] de Alimenta¢ao Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educacao de Mat6es

do Norte"A.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Constituigao Federal determina que, 6 clever do Poder Pdblico atender ao educando em todas as
etapas da educapao basica, atraves de progranias suplementares que incluem o fomecimento de
merenda escolar, objetivando melhorar a nutrigao da crianga e do adolescente em fase de crescimento,
diminuir a carencia alimentar dos alunos, e, consequentemente, diminuir o indice de evasao escolar e
melhorar a qualidade do ensino.
2.2. 0 Progrania Mais Educagao instituido pela Portaria Ministerial n° 17 de 24 de abril de 2007, tern
como objetivo principal fomentar a educap5o integral de criangas, adolescentes e jovens, por meio de
apoio a atividades s6cio educativas no contra tumo escolar, cabendo ao municipio de Mat6es do Norte
- MA, por interm6dio da Secretaria Municipal de Educapao executar as ap6es necessdrias para sua

implementapao atrav6s da realizapao de atividades nas areas de esporte, lazer, cultura, artes, etc, junto
aos alunos da Rede Municipal de Ensino a serem desenvolvidas.
2.3. A presente aquisigao visa o fomecimento de generos alimenticios variados e seguros, que
contribuani para o crescimento e desenvolvimento saudavel dos alunos matriculados nas Unidades de
Ensino do Municipio de Mat6es do Norte - MA, garantindo melhoria do rendimento escolar e
seguran9a alimentar e nutricional, bern como, condig6es de satide aqueles que necessitem de atencao
especifica e em vulnerabilidade social, com acesso igualitdrio, respeitando as diferen9as biol6gicas
entre as faixas etdrias.

3. VALOR ESTIMADO
3.1. 0 prego considerado como estimativa para o objeto do presente Termo de Referencia foi
determinado com base em pesquisas de pregos realizadas atraves do Sistema Eletr6nico Banco de
Pregos. Com base em tal procedimento, foi estimado o valor total de 1.705.827,55 (Urn milhao,
setecentos e cinco nil, oitocentos e vinte sete reais e cinquenta e cinco centavos).
3.2. Os quantitativos do objeto desta licitapao estao divididos, observando o seguinte:

> COTA EXCLUSIVA -Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal n°
123/2006 com redapao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e
alterap6es posteriores, todos os items cujo valor total seja de ate R$ 80.000,00 (Oitenta mil
reais), serao destinados exclusivamente a participagao de MICROEMPRESAS - ME e

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP
> COTA RESERVADA -correspondente a 25°/o (vinte e cinco por cento) das quantidades
totais do objeto, destinado a participapao de empresas enquadradas como Microempresas -
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ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso Ill da Lei
Complementar n° 123/2006, com redagao dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de
agosto de 2014;

> COTA DE AMPLA PARTICIPACAO -correspondente a 75°/o (setenta e cinco por cento)
das quantidades totais do objeto, destinado a participagao dos interessados que atendam aos
requisitos previstos no edital;
3.3. A criterio da administrapao pdblica e em observincia ao artigo 49, incisos 11 e Ill, da Lei Federal
n° 123/2006, nao aplicara o disposto acima mencionado, quando:

a) Nao houver urn minimo de 3 (tres) prestadores de servigos competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de

e

b) ::aptni:Sn:oX`igfigrce£::i:Sdt:bee::#a£Sf]::d£:Spg:snfi:::ev£;:te6srafs°;eeempresas de pequeno
porte nao for vantajoso para a administrapao pdblica ou representar prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado.
3.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso Ill da Lei Complementar n° 123/2016, com redapao dada pela Lei
Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 paragrafo 2° do Decreto Federal n°
6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal n° 8.538/2015, nao havendo participapao de ME e EPP sera
admitida participapao de empresa de maior porte.

3.5 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagao de quaisquer das
cotas devera ocorrer pelo prego da que tenha sido menor.

3.2 - ESPHCIFICACOES E QUANTITATIVOS

ITEM DESCRICAO
ARROZ
BRANC 0 ,

1

TIP0

UNID

QTDE

V. UNT

V. TOTAL

UND

4732

R$ 6,19

R$ 29.291,08

I

ESPECIFICACAO: Arroz Branco, tipo I;
beneficiado, polido e da safra corrente, em born
estado de conservagao; graos inteiros minimo de
90°/o; isento de fermentagao, mofo, odores
estranhos e de substancias nocivas a satde;
ausencia de sujidades, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem: saco plastico at6xico, pacote
contendo I kg, com a identificagao do produto,
marca do fabricante, data de fabricapao, prazo de
validade, peso liquido e ndmero de registro no
6rgao competente, devidamente rotulado
conforme legisla9ao vigente, observadas as
normas t6cnicas pertinentes a legislagao
sanitaria de alimentos. Vencimento no minimo
de 12 (doze) meses contados da entrega do

produto. COTA RESERVADA 25%
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can8zpltroraE§esRENorte
BOVINA

MACICA

ESPECIFICAC6ES: In natura, proveniente de
animais
sadios,
abatidos
sob
inspe9ao
veterinaria, devendo apresentar coloragao
vermelho-vivo, odor caracteristico e aspecto

KG

920

R$ 42,70 R$ 39.284,00

KG

1021

R$ 32,44 R$33.121,24

KG

1316

R$ 17,17 R$ 22.595,72

FARDO

100

R$ 383,92 R$ 38.392,00

pr6prio nao amolecido e nem pegajosa. Isento
de:
coloragao
arroxeada,
acizentada
e
esverdeada, odor forte e desagradavel, parasitas,
sujidades, larvas e qualquer substancia

contaminante. COTA RESERVADA 25%

C AENE

B 0VINA

M0 IDA

ESPECIFICAC6ES: Came bovina moida, com
no mckimo 5% de gordura. Aspecto: pr6prio da

3

esp6cie, cor: pr6pria da esp6cie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Saco de material
flexivel, resistente, contendo etiqueta primaria
com rotulagem de acordo com a legislapao
vigente (rdc360), aprovada para contato direto
com alimentos de acordo com a resolugao
105/99 da ANVISA. Pacotes lacrados com fita
adesiva, resistente a danos durante o transporte
ou armazenamento e que garanta a integridade
do produto durante todo o seu periodo de
validade, transportada em condig6es que

preservem

as

caracteristicas

do

alimento.

COTA RESERVADA 25%

FRANG 0

C ONCE LAD 0

ESPECIFICAC6ES: Frango abatido congelado

4

(a -18 °C). A ave deve ter contomos definidos,
firmes e sem manchas pega lisas e colorapfo
clara, pele aderente e odor caracteristico. Nao
deve apresentar sujidades. Nao poderd conter
excesso de gelo. Embalagem: Deve estar intacta.
Acondicionada em sacos de polietileno at6xico.
Prazo de Validade: minimo de 12 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no
minimo as informag6es: peso data de

processamento, data de validade, selo de
inspegao estadual ou federal, procedencia da
came, nome e/ou marca, lote e infoma96es

nutricionais. COTA RESERVADA 25%

LEITE

EM

P0

INTE GRAL

ESPECIFICAC6ES: leite em p6 integral, obtido

5

por desidratacao do leite de vaca integral e apto
para a alimentagao humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Teor nutricional
minimo para por9ao de 26 g: proteina- 8%,
gorduras totais- 13% sem gorduras trans. E
euriquecido com calcio, ferro e vitaminas.
Apar6ncia de p6 fino, homog6neo, na cor
pr6pria, de facil escoamento, nao devendo estar
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melado ou empedrado; odor e sabor: agradavel,
nao rangoso, semelhantes ao leite fluido;
aus6ncia de conservadores, sujidades, parasitas,
larvas e detritos animais ou vegetais.
Embalagem: pacote impermeavel lacrado,fardo
contendo 50 pet 200 g, com a identificapao do

produto, marca do fabricante, data de fabricapao,
prazo de validade, peso liquido e numero de
registro no 6rgao competente devidamente
rotulado conforme legislapao vigente. Devefao
ser observadas as especificag6es gerais do
Regulamento tecnico de ldentidade e Qualidade
de Leite em p6, fixado pela Portaria n°369, de
04/09/97, MA. Vencimento no minimo de 10
(dez) meses contados da entrega do produto.

COTA RESERVADA 25°/o
SARDINIIA EM CONSERVA ENLATADA
ESPECIFICACOES: Sardinha em conserva
embalada em lata, ao molho de tomate, com
peso liquido minimo de 125 g. Prazo de
validade: minimo de 01(urn) ano, identificagao
6

do produto, marca do fabricante, data de
fabrica9ao, prazo de validade, peso liquido e
numero de registro no 6rgao competente,
devidamente rotulado conforme legislapao
vigente; observadas as normas t6cnicas

LATA

5820

R$ 6,25

R$ 36.375,00

UND

4372

R$ 6,01

R$ 26.275,72

pertencentes a legislapao sanifaria de alimentos.

COTA RESERVADA 25°/o
SUCO DE FRUTAS CONCENTRAD0 DE
GARRAFA
E
E S PEC IFICAC 6E S :

7

SPECIFICACAO: Suco de fruta concentrado de
garrafa (vidro); nao fermentado e nao alco6lico;
aspecto liquido; cor e odor pr6prios da fruta em
questao; fabricado a partir de frutos maduras,
saos, limpos e manipulados com as adequadas
t6cnicas de higiene; isento de materias terrosas,
de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou
vegetais; elaborado atrav6s de procedimento
tecno l6gico
adequado
,
envas ado
assepticamente em embalagem hem6tica que
nao pemita a passagem de ar e luz e que
assegure a sua apresentapao e conservapao ate o
momento de consumo, sem a necessidade de
refrigerapao; ausencia de aromas e corantes
artificiais; reconstituido pela diluigao de suco
concentrado ate a concentrapao original do suco
integral ou o teor de s6lidos soldveis minimos
estabelecidos no respectivo. Embalagem: fiasco
de vidro, contendo 500 ml, com a identificapao
do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao, 1)razo de validade, peso liquido e
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numero de registro no 6rgao competente.
Devidamente rotulado, observadas as normas.
Vencimento no minimo de 06 (seis) meses
contados da entrega produto. (Sabor Goiaba ou

Caiu) COTA RESERVADA 25%
Acricar
REFINADO
ESPECIFICACAO:
Agdcar refinado, com aparencia de p6 fino,
homogeneo, na cor branca, de facil escoamento,
nao devendo estar melado ou empredado; odor

8

pr6prio e sabor doce; livre de fermentagao;
isento de material terrosa, sujidades, parasitas,
larvas e detritos de animais ou vegetais.
Embalagem: saco de polietileno at6xico,
contendo 1 kg, com a identificagao do produto,
marca do fabricante, data de fabricapao,prazo de
validade, peso liquido e ndmero de registro no
Ministerio da Satde, devidaniente rotulado
confome legislapao vigente ; observadas as
normas tecnicas pertinentes a legislagao
sanitaria de alimentos. Prazo de validade:
Minimo de 3 meses a partir da data de entrega.

KG

5.000

R$ 6,56

R$ 32.800,00

KG

295

R$ 28,44

R$ 8.389,80

UND

768

R$ 5,94

R$ 4.561,92

ALHO IN NATURA ESPECIFICACAO: Alho
in natura, sem restia, bulbo inteiri9o, de 6tima

9

10

qualidade, sis, compacto, firme e com colorapao
unifome, casca protetora integra; cor, odor e
sabor tipicos da esp6cie. Nao dever5o apresentar
danos ou quaisquer les6es de origem fisica ou
mecinica que afetem a sua aparencia; isentos de
substancias terrosas, sujidades ou coxpos
estranhos aderentes a supefficie. Observadas as
normas tecnicas pertinentes a legislagao
sanitdria de alimentos.
AVEIA EM FLOCOS ESPECIFICACAO:
Aveia em flocos finos, produto resultante da
moagem de graos de aveia ap6s limpeza e
classificagao, com valor nutricional para por9ao
de 100g de aproximadanente: 13,5 g de
protefna, 4,8 de lipidio e 68,4 g de carboidrato,
acondicionada em embalagem plastica de
polipropileno, resistente e transparente de 170 g,
original do fabricante, com especificac6es do

produto, informag5es sobre o fabricante, prazo
de validade e lote, produto isento de registro no
Ministerio da Agricultura- Servi9o de Inspe9ao
Federal (SIF) ou Servigo de Inspegao Estadual
(SIE).
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doce

ESPECIFICACAO:

11

tipo

maisena

Composigao

basica

(farinha de trigo, gordura vegetal, sal, agdcar e
outras substancias permitidas), livre de gordura
trams, de primeira qualidade, embalagem de
400g, com identificapao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, com
registro no Minist6rio da Agricultura e/ou
Ministerio da Sadde.

BISC OIT0

doce

tipo

PCT

3.847

R$ 6,63

R$ 25.505,61

PCT

3.846

R$ 6,28

R$ 24,152,88

PCT

2.680

R$ 8,46

R$ 22.672,80

PCT

8.195

R$ 6,94

R$ 56.873,30

rosq ui n ha

ESPECIFICACAO: Biscoito Coco. Farinha de
trigo enriquecida com ferro e acido folico,
agbcar, apdcar invertido, gordura vegetal
hidrogenada,
s al ,
fermento
qu im ic o

12

13

(bicarbonato de s6dio e bicarbonato de am6nio)
melhorador de farinha (metabissulfito de s6dio,
estabilizante (lecitina de soja), aromatizante
artificial, antioxidante (acido citrico). Deverao
ser fabricados a partir de materias primas sas e
limpas, isentas de materias terrosas, de
sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou
vegetais e em perfeito estado de conservagao.
Serao rejeitados biscoitos mal cozidos,

queimados e de caracteristicas organol6pticas
anormais. Nao podera apresentar umidade ou
biscoitos quebrados (percentual maximo aceito10% de biscoitos quebrados) e nem excesso de
dureza. Embalagem: Saco de polietileno
at6xico,
dupla embalagem, transparente,
resistente, lacrado, contendo peso liquido de ate
500 gramas. Prazo de validade: Minimo de 3
meses a partir da data de entrega. A rotulagem
deve conter no minimo as seguintes
infoma96es: nome e/ou marca, ingredientes,
data de validade, lote e informag6es
nutricionais.
Biscoito tipo polvilho isento de gldten, lactose,
e
colesterol
ESPECIFICAC6ES :
Acondicionado em embalagem de polietileno
at6xico transparente, contendo 100g, com
identifica9ao na embalagem (r6tulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso, fomecedor,
data de fabricapao e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade minima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

BOLACHA
14

SALGADA

TIP0

CREAM

CRACKER
ESPECIFICACAO:
Biscoito
Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes:
farinha de trigo enriquecida com ferro e acido
folico, acdcar invertido. Sal refinado, extrato de
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malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos

quinicos. 0 biscoito devera ser fabricado a
partir de materias primas sas e limpas, isentas de
mat6rias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas,
detritos animais ou vegetais e em perfeito estado
de conservagao. Serao rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteristicas
organol6pticas anormais. N5o podefa apresentar
umidade ou biscoitos quebrados (percentual
mckimo aceito- ate 10 % de biscoitos
quebrados) e nem excesso de dureza.
Embalagem: pacote impermeavel lacrado,
contendo 400 g (3xl), com a identificap5o do

produto, marca do fabricante, data de fabricapao,
prazo de validade, peso liquido e ndmero de
registro no 6rgao competente, devidamente
rotulado
conforme
legisla9ao
vigente,
observadas as normas tecnicas pertinentes A
legisla9ao sanitdria de alimentos. Vencimento
no minimo de 06 (seis) meses contados da
entrega do produto

CAFE PRET0 ESPECIFICAC6ES

15

CANJICA

16

17

MILHO

PCT

2,850

R$ 11,50

R$ 32.775,00

PCT

2.933

R$ 7,33

R$ 21.498,89

KG

2.892

R$ 6,26

R$ 18.103,92

PCT

2.350

R$ 1,53

R$ 3.595,50

BRANC O

ESPECIFICAC6ES:
Acondicionado
em
embalagem de polietileno at6xico transparente,
contendo 500g.Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho, com identificagao na
embalagem (r6tulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de fabricagao
e validade. Validade minima de 06(seis) meses
a contar da data de entrega.
CEBOLA ESPECIFICAC6ES: Branca, fresca
com as extremidades firmes, cor brilhante, haste
bern seca. Isento de broto, enfermidades, les6es
de origem fisica, mecanica ou biol6gica,
substancias terrosas, sujidades ou coxpos
estranhos aderidos a superficie extema, insetos,
parasitas e larvas.

c oLORAu/c ORANTE
18

:Grao

torrado e moido, aspecto, cheiro e sabor pr6prio,
livre de fertilizantes, sujidades, parasitas/ larvas
e detritos animais ou vegetais, acondicionados a
vacuo em embalagem de 250g. Registros
obrigat6rios mos minist6rios competentes e selo
abic. Validade minima de 6 meses da entrega..

(uRUcuno

ESPECIFICAC6ES: Produto obtido do p6 do
urucum com a mistura de fuba ou farinha de
mandioca. P6 fino, homogeneo, coloragao
vemelho intensa. Embalagem : pldstica de 100

9, com identificapao do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido
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conforme legislapao vigente. 0 produto devefa
ter a validade minima de 08 (oito) meses. 0

produto nao poderd ter a fabricagao anterior a 45
( quarenta e cinco) dias da data de entrega.

EXTRAT0

19

DE

T OMATE

ESPECIFICAC6ES: Extrato de tomate simples
concentrado, com no minimo 1 % de carboidrato
e 5 % de s6dio por porgao; fabricado com frutos
maduros, escolhidos, saos, sem pele e sementes;
livre de fermentagao; com aparencia de massa
mole e cor vermelho vivo; cor e odor pr6prios;
ausencia de corantes artificiais e dos
conservadores di6xido de enxofre e acido
s6rbico. Embalagem de vidro contendo 190g,
caixa com 24 unidades, com a identificapao do

un

3.262

R$ 3,65

R$ 11.906,30

KG

2.555

R$ 9,12

R$ 23.301,60

5.697

R$ 3,96

R$ 22.560,12

2.779

R$ 9'36

R$ 26.011,44

produto, marca do fabricante, data de fabricapao,
prazo de validade, peso liquido e ndmero de
registro no 6rgao competente, devidamente
rotulado
conforme
legislagao
vigente,
observadas as normas t6cnicas pertinentes a
legisla9ao sanitdria de alimentos. Vencimento
no minimo de 06 (seis) meses contados do
entrega do produto.

F

20

DE

MANDIOCA

BRANCA

ESPECIFICAC6ES: Farinha de mandioca
acondicionada em embalagem de polipropileno
original do fabricante com 1 kg, isenta de
mat6ria terrosa, pedras, fungos ou parasitas,
livre de umidade e fragmentos estranhos,
registro no ministerio da agricultura - sif,
informa96es do fabricante, especificapao do

produto e data de vencimento estampado na
embalagem especificapao do produto e data de
vencimento estampado na embalagem.

FARINHA

21

MILHO

FLOCADA

ESPECIFICAC6ES: Flocos de milho amarelo
com ferro e Vitamina 89 (acido folico).
Acondicionado em embalagem de polietileno
at6xico, contendo 500 g, com identificapao na
PACOTE
embalagem (r6tulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de fabricag5o
e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade minima de 06
meses a contar da data de entrega.

FE CULA

22

DE

DE

MANDIO CA

ESPECIFICAC6ES: Nao devera apresentar
residuos de impurezas, bolor, ou cheiro nao
caracteristico. A embalagem deve ser at6xica,
contendo 1 kg, estar intacta e bern vedada e deve
constar: data de fabricagao de no mckimo 30
dias, prazo de validade e informacao nutricional.

KG
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23

CARIOCA

ESPECIFICAC6ES:

Feijao carioca tipo I, acondicionado em
embalagem resistente de polietileno at6xico
transparente, contendo I kg, com identificagao
na embalagem (r6tulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fomecedor, data de fabricapao
e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade minima de 12
(doze) meses a contar da data de entrega.

IJEITE

EM

P0

ZERO

KG

4.786

PCT

645

PCT

12.269

R$ 4,26

R$ 52.265,94

UND

575

R$ 5,16

R$ 2.967,00

R$ 9,90

R$ 47.3 81,40

LACTOSE

ESPECIFICAC6ES : leite em p6 integral zero
lactose, embalagem de 200 g, rico em ferro,
vitaminas C, A e D. Embalagem resistente e nao
violadas.
A
embalagem
devera
conter
extemaniente os dados de identificapao,

24

procedencia, infoma96es nutricionais, ndmero
de lote, quantidade do produto, ndmero de
regi stro
no
Mini sterio
da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspegao
do SIF. Deverd atender as especificap6es
t6cnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do
Ministerio da Agricultura e do Abastecimento e
do Regulanento da Inspegao Industriale
Sanitaria de produtos de origem Animal do
Ministerio da Agricultura. Validade minima de
10 (dez) meses a partir da data de entrega.

MACARRAO

TIP0

R$ 17,67 RS 11.397,15

E SPAGUETE

ESPECIFICAC6ES : Macarrao Tipo Espaguete,
obtido pelo amassamento de farinha de trigo
especial ou da semola de trigo com agua, sendo

25

permitido o enriquecimento do produto com
ovos, vitaminas e minerais; fabricadas a partir de
mat6rias primas sas e limpas, isentas de mat6rias
terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos
animals ou vegetais, odor e sabor pr6prios.
Embalagem: pacote de plastico, contendo 500 g;
observadas as normas tecnicas pertinentes a
legislagao sanitdria de alimentos. Vencimento
no mfnimo de 06 (seis) meses contados da
entrega do produto.

MARGARINA

E S PEC IFICAC 6E S :

Margarina com sal, embalagem de 500gr. 0

26

produto deve ser isento de gorduras trans e
conter no mfnimo 65% de lipidios, 0 gorduras
trams, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
mesmos e deverao estar isentos de rango e de
outras
caracterfsticas
indesejaveis,
com
recomendapao para uso culinario, embalagem de
polietileno leitoso e resistente, apresentando
vedapao adequada. embalagem deverd conter
extemanente os dados de identificacao,
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procedencia, informag6es nutricionais, nbmero
de lote, devera apresentar validade minima de
6(seis) meses a partir da data de entrega, com
registro no ministerio da agricultura, sifydipoa.)

MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE

27

ESPECIFICAC6ES: A base de: milho / agua /
sal. Sem conservantes, acondicionado em
embalagem contendo 200g (peso liquido), com
identificap5o na embalagem (r6tulo) dos
ingredientes, valor nutriclonai, peso, fomecedor,
data de fabricapao e validade, isento de material
estranho. Validade minima de 06 (seis) meses a
contar da data de entrega.

OLE 0

28

DE

SOJA

UND

DE

FRANG0

R$ 6,65

R$ 19.910,10

VE GETAL

ESPECIFICAC6ES: 6leo de Soja vegetal,
refinado, 100 °/o natural. Nao deve apresentar
embalagem frogil, com ferrugem, mistura de
outros 6leos, cheiro forte e intenso, volume
insatisfat6rio. Devendo conter no minimo 2,8
mg de vitamina E maximo de 3 g de gordura
saturada na por9ao de 13 ml. Embalagem:
acondicionada em recipiente tipo pet plastica, UND (900
ML)
contendo 900 ml devidamente rotulada
conforme legislapao sanitdria de alimentos.
Prazo de validade: minimo de 03 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no
minimo as seguintes informag6es; nome e/ou
marca, ingredientes, data de validade, lote e
infoma96es nutricionais. Vencimento no
minimo de 06 (seis) meses contados da entrega
do produto.

PEIT0

2.994

5.618

R$ 12,96 R$ 72.809,28

3.397

R$ 22,06 R$ 74.937,82

CONGELADO

ESPECIFICAC6ES:: Came de Frango tipo file
de peito, congelada, com adigao de agua de no
m4ximo 6°/o, aspecto pr6prio, nao amolecido e
nem pegajosa, cor pr6pria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor pr6prio, com
ausencia de sujidades, parasitos, larvas ou

29

qualquer substincia contaminante que possa
altera-la ou encobrir alguma alterapao,
acondicionada em embalagem plastica de

KG

polipropileno,
resistente
e
transparente,
contendo 1 kg, a embalagem nao deve ser
composta de material contaminante e perecivel
em agua (ex: papelao), na embalagem deverd
constar informag6es do fabricante, especificagao
do produto, data de fabricagao e prazo de
validade de 4 meses, registro no Ministerio da
Agricultura- Servigo de Inspegao Federal (SIF),
Servigo de Inspegao Estadual (SIE) ou Servigo
de Insi)ecao Municipal (SIM).
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POLPA DE ACEROLA ESPECIFICAC6ES:
Polpa de Fruta integral de acerola, pasteurizada,
congelada, sem adigao de corantes artificiais e
aditivos quimicos, sabor caracteristico e
agradavel.
Isenta
de:
vestigio
de
descongelamento, odor forte e desagradavel e
30

qualquer
sub stanc i a
contaminante.
Acondicionada em embalagem de polietileno
at6xico, resistente, transparente, peso liquido de
01 kg, contendo na embalagem a identificapao
do produto, peso, prazo de validade e data de
embalagem. Validade minima de 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega.

KG

6.000

R$ 12,36 R$ 74.160,00

R$ 12,68 R$ 76.080,00

POLPA DE GOIABA ESPECIFICAC6ES:
Polpa de Fruta integral de goiaba, pasteurizada,
congelada, sem adigao de corantes artificiais e
aditivos quimicos, sabor caracteristico e
agradavel.
Isenta
de:
vestigio
de
descongelamento, odor forte e desagradavel e
31

qualquer
substanc ia
c ontam inante.
Acondicionada em embalagem de polietileno
at6xico, resistente, transparente, peso liquido de
01 kg, contendo na embalagem a identificagao
do produto, peso, prazo de validade e data de
embalagem. Validade minima de 12 (doze)
meses, a contar da data de entrega.
SAL REFINADO ESPECIFICAC6ES: Sal
refinado;
extraido
de
fontes
naturais,
reeristalizado; com teor minimo de 98,5% de
cloreto de s6dio sobre a substancia seca
acondicionado de antiumectante e iodo;
aparencia de cristais de granulagao uniforme, na
cor branca, nao devendo esta dmido, pegajoso
ou empedrado; odor inodoro e sabor
caracteristico
(salino);
Iodo;
iodo
por

KG

6.000

32

quilograma de produto, aus6ncia de sujidades,
insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco

KG

698

R$ 1,65

R$ 1.151,70

UND

2.907

R$ 3,29

R$ 9.564,03

plastico at6xico, contendo 01 kg, com a
identificac5o do produto, marca do fabricante,
data de fabricag5o, prazo de validade, peso
liquido e numero de registro no 6rgao
competente, devidamente rotulado conforme
legislapao vigente, observadas as normas
t6cnicas pertinentes a legislagao sanitdria de
alimentos.

SELETA
33

DE

LE GUME S

ESPECIFICACOES:
Ingredientes:
ervilha,
batata, cenoura e salmoura (agua e sal).
Embalagem: longa vida deve estar intacta,
resistente, vedada hermeticamente, Sache com
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200G. Prazo de validade minimo 23 meses a
contar a partir da data de entrega

TEhffER0 SEC0 NIST0 Especificap5es:
Tempero seco misto, composto de pimenta de
reino e cominho em p6; aparencia de p6 fino,
homogeneo, na cor pr6pria, nao devendo estar
melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor
34

35

picante; fabricado a partir de frutos maduros ou
pr6ximos
da
maturagao.
Saos,
limpos
dessecados e moidos com as adequadas t6cnicas
de higiene; isento de mat6rias terrosas, de
sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou
vegetais; Embalagem : pacote plastico, contendo
loo g, observadas as normas t6cnicas pertinentes
a legislacao sanitdria de alimentos.
TOMATE Longa vida, in natura, procedente de
esp6cies genuinas e sds, frescas, polpa integra e
firme, colorapao uniforme, casca lisa e firme.
Isento de les6es de origem fisica, mecanica ou
biol6gica mat6ria terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos a superficie extema, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e larvas.

PCT

1.595

KG

1.987

UND

1.375

R$ 1,75

R$ 2.791,25

R$ 10,06 R$ 19.989,22

VINAGRE BRANC0 FERMENTAD0 DE
VINHO ESPECIFICAC6ES: Vinagre branco
fermentado de vinho, com acidez minima de
4,0%; produto transldcido; cor, sabor e odor
36

caracteristicos; embalagem: fiasco pldstico de
500 ml, com a identificagao do produto, marca
do fabricante, data de fabricagao, prazo de
validade, peso liquido e ndmero de registro no
6rgao competente, devidanente rotulado
conforme legislapao vigente, observadas as
normas tecnicas pertinentes a legislagao
sanitdria de alimentos.

ARROZ

R$ 3,07

R$ 4.221,25

AnmLA pARTlclpA
BRANC 0 ,
TIP0
I

ESPECIFICACAO: Arroz Branco, tipo I;
beneficiado, polido e da safra corrente, em born
estado de conserva9ao; graos inteiros minimo de
90%; isento de fermentagao, mofo, odores
estranhos e de substincias nocivas a satde;
aus6ncia de sujidades, insetos, parasitas e larvas.
Embalagem: saco pldstico at6xico, pacote
contendo 1 kg, com a identificagao do produto,
marca do fabricante, data de fabrica9ao, prazo de
validade, peso liquido e ndmero de registro no
6rgao
competente,
devidamente
rotulado
conforme legislapao vigente, observadas as
normas t6cnicas pertinentes a legislagao sanitaria
de alimentos. Vencimento no minimo de 12

UND
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(doze) meses contados da entrega do produto.

COTA RESERVADA 25°/o
CARNE
B0VII`IA

38

ESPECIFICAC6ES: In natura, proveniente de
animais sadios, abatidos sob inspe9ao veterindria,
devendo apresentar coloragao vermelho-vivo,
odor caracteristico e aspecto pr6prio nao
amolecido e nem pegajosa. Isento de: colorap5o
arroxeada, acizentada e esverdeada, odor forte e
desagradavel, parasitas, sujidades, larvas e
qualquer substancia contaminante. COTA

RESERVADA25°/o
CARNE
B OVINA

-`_,/

39

MACICA

KG

2760

R$ 42,70

R$ 117.852,00

KG

3065

R$ 32,44

R$ 99.428,60

KG

3951

R$ 17,17

R$ 67.838,67

FARDO

300

R$ 383,92

R$ 115.176,00

M0iDA

ESPECIFICAC6ES: Came bovina moida, com
no mckimo 5% de gordura. Aspecto: pr6prio da
esp6cie, cor: pr6pria da esp6cie, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Saco de material
flexivel, resistente, contendo etiqueta primaria
com rotulagem de acordo com a legislapao
vigente (rdc360), aprovada para contato direto
com alimentos de acordo com a resolugao 105/99
da ANVISA. Pacotes lacrados com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou
armazenamento e que garanta a integridade do
produto durante todo o seu periodo de validade,
transportada em condig6es que preservem as
c aracteristicas
do
al imento.
C OTA

RESERVADA25°/o
FRANC 0

40

C ONGELAD O

ESPECIFICAC6ES: Frango abatido congelado
(a -18 °C). A ave deve ter contomos definidos,
times e sem manchas pe9a lisas e colorapao
clara, pele aderente e odor caracteristico. Nfro
deve apresentar sujidades. Nao podefa conter
excesso de gelo. Embalagem: Deve estar intacta.
Acondicionada em sacos de polietileno at6xico.
Prazo de Validade: minimo de 12 meses a partir
da data de entrega. A rotulagem deve conter no
minimo as informap6es:
peso data de
processamento, data de validade, selo de inspegao
estadual ou federal, procedencia da came, nome
e/ou marca, lote e informa96es nutricionais.

COTA RESERVADA 25%
LEITE
EM
PO

INTE GRAL

ESPECIFICAC6ES: leite em p6 integral, obtido
41

por desidratacao do leite de vaca integral e apto
para a alimentapao humana mediante processos
tecnologicamente adequados. Teor nutricional
minimo para porgao de 26 g: proteina- 8%,
gorduras totals- 13% sem gorduras trans. E
enriquecido com calcio, ferro e vitaminas.
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Aparencia de p6 fino, homogeneo, na cor pr6pria,
de ffroil escoamento, nao devendo estar melado
ou empedrado; odor e sabor: agradavel, nao
ran9oso, semelhantes ao leite fluido; ausencia de
conservadores, sujidades, parasitas, larvas e
detritos animais ou vegetais. Embalagem: pacote
impermeavel lacrado,fardo contendo 50 pct 200

g, com a identificagao do produto, marca do
fabricante, data de fabrica9ao, prazo de validade,
peso liquido e numero de registro no 6rgao
competente devidamente rotulado conforme
legislagao vigente. Deverao ser observadas as
especificap6es gerais do Regulamento tecnico de
Identidade e Qualidade de Leite em p6, fixado
pela Portaria n°369, de 04/09/97, MA.
Vencimento no minimo de 10 (dez) meses
contados da entrega do produto. COTA

•++

RESERVADA25°/o
SARDINHA EM CONSERVA ENLATADA
ESPECIFICACOES: Sardinha em conserva
embalada em lata, ao molho de tomate, com peso
liquido minimo de 125 g. Prazo de validade:

42

mfnimo de 01 (urn) ano, identificagao do produto,
marca do fabricante, data de fabricagao, prazo de
validade, peso liquido e numero de registro no
6rgao
competente,
devidamente
rotulado
confome legisla9ao vigente; observadas as
normas tecnicas pertencentes a legislagao
sanitdria de alimentos. COTA RESERVADA
250/o

LATA

17462

R$ 6,25

R$ 109.137,50

UND

13118

R$ 6,01

R$ 78.839,18

SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO DE
GARRAFA
E
ESPECIFICAC6ES :
SPECIFICACAO: Suco de fruta concentrado de

garrafa (vidro); nao fermentado e nao alco6lico;
aspecto liquido; cor e odor pr6prios da fruta em

43

questao; fabricado a partir de frutos maduras,
saos, limpos e manipulados com as adequadas
tecnicas de higiene; isento de materias terrosas,
de sujidades, parasitas, lavas, detritos animais ou
vegetais; elaborado atrav6s de procedimento
tecnol6gico adequado ; envasado assepticamente
em embalagem hermetica que nao pemita a
passagem de ar e luz e que assegure a sua
apresentagao e conservapao ate o momento de
consumo, sem a necessidade de refrigeragao;
ausencia de aromas e corantes artificiais;
reconstituido pela diluigao de suco concentrado
ate a concentragao original do suco integral ou o
teor de s6lidos soldveis minimos estabelecidos no
respectivo. Embalagem: frasco de vidro,
contendo 500 ml, com a identificacao do produto,
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marca do fabricante, data de fabricapao, prazo de
validade, peso liquido e numero de registro no
6rgao competente. Devidamente rotulado,
observadas as normas. Vencimento no minimo de
06 (seis) meses contados da entrega produto.
(Sabor Goiaba ou Caju)

4. CONDICOES GERAIS DOS GENEROS ALIMENTicI0S
4.1. A indicapao dos ingredientes nas especificag6es t6cnicas 6 minima, podendo o produto ofertado

pela licitante conter outras substancias alimenticias aprovadas.
4.2. Os produtos serao fomecidos com rotulagem contendo informag6es corretas, claras, precisas e

a

:s::[ngse£=:sdseo:::fsou:i::daectce:£t[:c:s#pd:tp£:,aod:.s68oDm[PGo8£g5%,Sa±aFfesfab5£6a%a6,NPsr#86a±£,g.ade
5. DOTACA0 0RCAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes desta licitapfo correrao por conta de recursos consignados no Organiento
Geral da Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, que sera informado no ato de formalizapao do
contrato, conforme Art. 70 § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013 e alterag6es.

6. PRAZOS DE VALIDADE
6.1. 0 Prazo de validade dos g6neros alimenticios nao pereciveis devera ser de acordo com as
especificap6es constante em cada item, contados da data do recebimento definitivo.

6.2. Os g6neros alimenticios pereciveis deverao ser entregues com prazos de validades apropriados

para consumo e armazenamento.

7. PRAZOS PARA ENTREGA
7.1. 0 prazo de entrega de g6neros alimenticios, serao de ate 03 (tres) dias uteis, contados a partir da
data de recebimento da respectiva Autorizapao de Entrega de Alimentagao Escolar.

0

8. LOCAL DH ENTREGA E COMISSA0 DE RECEBIMENTO
8.1. Os produtos deverao ser entregues de forma parcelada 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 02 (dois) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de
Fomecimento.

8.2. 0 recebimento da alimentapao escolar sera efetuado por comissao formada por no minimo 03 (rfes)
membros da Secretaria Municipal de Educag5o, sob a supervisao do Nutricionista do prograna.
8.3. Efetuada a entrega agendada, caso haja necessidade, a Secretaria Municipal de Educagao podera
solicitar fomecimento adicional, o qual nao implicara em qualquer Onus para a Prefeitura Municipal
de Mat6es do Norte - MA.
8.4. A Secretaria Municipal de Educagao, observado o prazo de entrega, emitira o Termo de
Recebimento Provis6rio para efeito de posterior verificagao pela comissao responsavel pelo
recebimento, quarto a conformidade dos produtos com as caracteristicas especificadas neste Termo de
Referencia e na Proposta da Contratada.

Paaina 48 de 79

MATOES DO NORTE /MA

pF`oc.J_fi_PJcO|_12f)2!±
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES:EsOJqoF?_TE_/MA

cNpj NO oi.612.831;Oooi.E#..T_.I_________

NIcom8zpmREgsth%Norte
rd6E€ do

____

tar

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

8.5. Ap6s verificagao da qualidade e quantidade dos generos alimenticios recebidos provisoriamente,
havendo aceitapao dos mesmos, a Secretaria Municipal de Educapao emitira o Termo de Recebimento
Definitivo, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, a contar do prazo de recebimento provis6rio.

8.6. Os generos alimenticios reprovados no recebimento provis6rio serao devolvidos, devendo a
Contratada substitui-los no prazo de ate 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificagao,
arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo nao seja observado, sera considerada
inexecugao contratual. A substituicao dos produtos nao exime a Contratada da aplicapao de penalidades

por atraso no fomecimento.
8.7. No ato da entrega dos produtos, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificap6es de
todos os items fomecidos.

8.8. 0 transporte dos produtos devera ser feito em vefculo adequado que garanta a qualidade e
integridade dos mesmos, sendo todos entregues em perfeito estado.

9. SUBsiDIOS PARA ELABORACA0 DO EDITAL
9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1. Somente poderao participar na condigao de proponente, empresas que desenvolvani atividades

pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo, comprovada por meio de docunentacao
equivalente. A qualificagao t6cnica dos licitantes sera comprovada por meio de:
9.1.2. Atestado de Capacidade T6cnica, expedido em none da empresa licitante, fomecido por pessoa

juridica de direito pdblico ou privado, comprovando que a licitante fomeceu ou vein fomecendo
adequado em quantidades e qualidade semelhante ao objeto da presente licitapao.
9.1.3 . Alvara Sanitdrio emitido por 6rgao competente.

10. DO PAGAMENTO

®

10.1. 0 pagamento sera realizado no prazo mckimo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, atraves de ordem bancdria, para credito em banco, agencia e
conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao
contratante atestar a execngao do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovapao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletr6nicos oficiais ou a documentagao mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situapao de irregularidade do fomecedor contratado, deverao
ser tomadas as providencias previstas no do art. 31 da Instrueao Normativa n° 3 , de 26 de abril de 2018.
10.5. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratapao, ou,
ainda, circunstincia que impega a liquidapao da despesa, como, por exemplo, obrigapao financeira
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pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento ficara sobrestado ate que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
ap6s a comprovapao da regularizacao da situagao, nao acarretando qualquer Onus para a Contratante.
10.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para

paganento.
10.7. Antes do pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manuten9ao
das condig5es de habilitagao exigidas no edital.

0

10.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situapao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificapao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situapao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
crit6rio da contratante.

10.9. Previaniente a emissao de nota de empenho e ao pagamento, a Administrapao devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensfro temporaria de participagao em licitapao, no
ambito do 6rgao ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Pdblico, bern como ocorrencias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018.

10.10. Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizapao da regularidade fiscal quanto a inadimpl6ncia da
contratada, bern como quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus cr6ditos.
10.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual mos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

10.12. Havendo a efetiva execngao do objeto, o pagamento sera realizado normalmente, ate que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.
10.13. Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse pdblico de alta relevincia,
devidaniente justificado, em qualquer caso, pela mckima autoridade da contratante.

10.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislapao aplicavel.
10.15 . A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, mos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuig6es abrangidos por
aquele regime. No entanto, o paganento ficara condicionado a apresentapao de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

10.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensapao financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, 6 calculada mediante a
aplicapao da seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos morat6rios;

N = N`inero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paganento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensapao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I-(TX)

I-

I -0,00016438

(6/100)

TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
a) Fomecer os generos alimenticios de forma parcelada, conforme especificag6es t6cnicas
estabelecidas e sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade,
periodicidade, prazo de validade e local de entrega;
b) Entregar os generos alimenticios mos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento de
cada Autorizapao de Entrega de Alimentagao Escolar, expedida pela Secretaria Municipal de
Educapao;

c) Substituir os generos alimenticios devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo
com as especificag6es t6cnicas e com a Propostas de Pregos, no prazo de ate 02 (dois) dias
consecutivos, contados a partir da respectiva Notiflcapao;
d) Substituir, no prazo mckimo de 02 (dois) dias consecutivos e as suas expensas, no todo ou em

parte, a crit6rio do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios redibit6rios;
e) Substituir, no prazo mckimo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificagao, os

generos alimenticios entregues fora do prazo de validade, contados a partir da Notificagao, arcando
com todos os custos decorrentes;

f) Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
g) Identificar seu pessoal mos atendimentos de entrega dos produtos;

h) Designar preposto e apresentar relagao com enderegos fisico e eletr6nico (e-mail), telefones, facsimiles, nomes dos responsaveis, para fins de contato;

i) Comunicar imediatanente a CONTRATANTE qualquer alterapao no seu estatuto social, razao
social, CNPJ, dados bancdrios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
j) Responsabilizar-se pela qualidade dos generos alimenticios fomecidos, sob pena de responder
pelos danos causados a Administrapao ou a terceiros;
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k) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos,
tributos, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e previdencidrias e quaisquer outras
despesas decorrentes do fomecimento;
I) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga das escolas municipais de
Mat6es do Norte -MA, onde serao entregues os generos alimenticios;

in) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranca, higiene e medicina do
trabalho;

n) Responder pela supervisao, direcao tecnica e administrativa e mao-de-obra necessarias ao
fomecimento dos produtos, como inica e exclusiva empregadora;

o

2d:eqs:=ntsoa:ill:g-t::bpao|Liqs::;seq:::vaicdied:cnitisiassoffedso:s::'go=:=?regados, quando em servigo, Por
p) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fomecimento dos produtos, nao excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhanento pela CONTRATANTE;
q) Manter, durante a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por ele
assumidas, todas as condig6es de habilitapao e qualificagao exigidas na licitaeao.

12. DAS 0BRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE se obriga a:
a) Emitir a Autorizapao de Entrega de Alimentagao Escolar;
b) Acompanhar e fiscalizar o fomecimento do objeto presente Contrato;
c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos g6neros alimenticios,

podendo recusar aqueles que nao estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referencia;
d) Notificar a CONTRATADA para a substituicao de generos alimenticios devolvidos;

e) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste
instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

f) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com o fomecimento dos
generos alimenticios ;

g) Prestar as informap6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

h) Proceder as advertencias, multas e demais cominag6es legais pelo descumprimento das obrigap6es
assumidas pela CONTRATADA.

13. DAS AMOSTRAS
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13.1. Sera FACULTATIVO A CONTRATANTE solicitar da empresa julgada provisorianente
vencedora apresentar 01 (uma) amostra no prazo improrrogavel de 24 (vinte e quatro) horas, contados
do encerramento da sessao, para que o departanento de merenda escolar, por Interm6dio da
nutricionista responsavel tecnica, promova a avaliapfo das amostras, inspecione e verifique se os

produtos ofertados guardam conformidade com as exigencias do Termo de Referencia, bern como se
estao pr6prias para consumo de acordo com as Normas Sanitatias, sob pena de desclassificapao.

14. FUNDAMENTACA0 LEGAL
14. I . 0 objeto deste Termo de Referencia se fundamenta no Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto
Federal n° 7.892/2013 e alterag6es posteriores, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 e Lei Complementar n°
155/2016, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alterap6es e demais

e

normas pertinentes.

r;-:I ----`
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PREG
TAD
PREGA0 ELETR6NIC0 N° 013/2022
PROCHSS0 ADMINISTRATIVO N° 1602001/2022
SESSAO PUBLICA: ---- / ---- /2022, AS ---- H ---- MIN ( ---- ) HORAS.

/UF

LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE
IDENTIFICACAO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA:

RAZA0 SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:

OPTANTEPELOSIMPLES? SIM(

)NAO(

)

ENDERECO:
BAIREO:

CIDADE:

CEP:

E-RAIL:

TELEFONE:

FAX:

CONTAT0 DALICITANTH:

TELEFONE:

BANC0 DA LICITANTE:

CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

N° DA AGENCIA:
r
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DECLARA QUE:

1 - ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E,
BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS,

.:i.,.-..

Paaina 54 de 79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT

M.#.;ldo

com8tph%mE#thsooNorte

CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
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PREVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E
ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
2 -VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

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

4 - QUE NAO POSSUI COMO S6CIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF, E AINDA C6NJUGE, COMPANHEIRO
OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

0

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

®

83£.TSEE#o° D:fuc:3§S[FE:£Efss[#R°sP[%BTOALS[8gsE, APD¥SE#o¥M zg#%5
INEXEQuivEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM
PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE M/
CNPJ N° 01.612.831
AV. DR. ANTONIO SAMPAIO -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

EDITAL DE LICITACAO - PREGA0 ELETR6NIC0 N° 013/2022

PREGA0 ELETR6NICO N° 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022

®

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/UF
0 PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

PORTADOR DO RG
ABAIXO ASSINADO, NA
CNPJ
QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE,
DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDIC6ES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE

QUALQUER DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A
QUALIFICACAO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS
CONDIC6ES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL
CAPACIDADE DE EXECUTAR 0 FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

®

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITACAO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARAGRAFO 2°, E
ARTIGO 97 DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAC6ES
SUBSEQUENTES.

EM, _ DE

DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)

:-i-,--
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EDITAL DH LICITACAO - PREGA0 ELETR6NICO N° 013/2022

PREGA0 ELETR6NIC0 N° 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1602001/2022

(PAPEL TIMBRAD0 DA EMPRESA)

®

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

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

PORTADOR(A) DA

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

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

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

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDICAO DE
APREND|Z ( )1.

®

(LOCAL E DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL).

I Observapao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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PREGA0 ELETR6NICO N° 013/2022
PROCHSSO ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022

0

(IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITufDO DE (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO: PREGAO
ELETR6NIC0 N° 013/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL 0 ART.
299 DO C6DIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0 ELETR6NIC0 N°
013/2022, 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 HLETR6NICO N° 013/2022,
POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
a) A INTENCAO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO
PREGAO ELETR6NICO N° 013/2022 NAO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU
RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO
PREGA0 ELETR6NIC0 N° 013/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER
PESSOA;

C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISAO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO

a

:REfAAc°A%tHTR°N[C° N° 013/2022 QUANTO A PARTICIPAR ou NAO DA REFERIDA
D) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGA0
ELETR6NICO N° 013/2022 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° 013/2022
ANTES DA ADJUDICACAO DO OBJETO DA REFERIDA LICITACAO;
E) QUE 0 CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETRONIC0 N° 013/2022 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
F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSAO DESTA DECLARACAO E

QUE DETEM PLENOS PODERES E INFORMAC6ES PARA FIRMA-LA.
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..................,..... DE ..........

DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL

®

®
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PREGAO HLETRONICO N° 013/2022

PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022

®

[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
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB 0 N° P[XXX],
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

BENEriclos 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
VEDAC6ES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N°
360.

123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(

) 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.
OBSERVACOES:
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.
360.

®

LOCAL E DATA

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

®
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AV. DR. ANT6Nlo SAMPAlo,100 -CENTRO, CEP:65.468-000
sECRETARiA iviuNicipAL DE EDucAeAO

PREGA0 ELETR6NIC0 N° 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022
0BS: AO REDIGIR A PRESENTE DECLARACAO, 0 PROPONENTE DEVERA UTILIZAR
FORMULARIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF
0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

®

A EMPRESA
INSCRITA NO CNPT N°
POR
INTERMEDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL 0 SR
PORTADOR
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°
E DO CPF N°
DECLARA
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 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSAVEL E CPF)
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PREGAO ELETRONIC0 N° 013/2022

PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE
/ UF
0 PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSAO MUNICIPAL DE LICITACAO

RAZAO

SOCIAL

DA

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

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

/ UF - PREGAO ELETR6NICO N°

12fJ/2:2..

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

DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
PREGAOELETR6NICoN° /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1602001/2022

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

bairro, Mat6es do Norte/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 ELETR6NICO
N° .... / ......, tudo em conformidade com o processo administrativo n° .... / ......, nas clausulas e

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

previstas no instrumento convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de Pregos, sujeitandose as partes as normas constantes das Leis Federais n° 8.666/93,10.520/2002, 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
conforme especificap6es do Termo de
e Eventual aquisigao 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 instrug5es que comp6em o Pregao

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

3.1. Os pregos dos produtos estao registrados mos termos da proposta vencedora do Pregao
Eletr6nico n° 013/2022 -Sistema de Registro de Precos, conforme o tabela (s) abaixo:
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Unid

Marca

Valor RegistradoRS

Quant.

Unitfrio

Total

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

instrunento.
3.3. A existencia de pregos 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 prestapao de servigos pretendida nas hip6teses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante
fundamentapao, assegurando-se ao beneficidrio do registro a preferencia de fomecimento em
igualdade de condig6es.
3.4. Os precos, os quantitativos, o fomecedor e as especiflcag6es resumidas do objeto, como as

possiveis alterap6es 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 Licitap6es.

4.1. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses continuos, incluidas
as eventuais prorrogag5es, contados a partir da data de sua publicapao no Ditto Oficial, conforme
inciso Ill do § 3° do art.15 da Lei n° 8.666/93.

5.1. Os fomecimentos deverao ser executados, na especificapao, quantidade e periodicidade
especificadas no Edital, Termo de Referencia - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservincia
destas condic6es implicara recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamagao por parte da
inadimplente. Os fomecimentos dos produtos deverao ser executados em perfeita condig6es e de
acordo com o Termo de Referencia e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

6.1. Os pagamentos referentes aos fomecimentos objeto da presente Ata sera efetuado mos termos
do edital da licitapao e anexos.

7.1. A Ata de Registro de Pregos nao podera softer acr6scimos nos quantitativos fixados, inclusive
o acr6scimo 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 irreajustaveis, exceto nas
hip6teses, devidamente comprovadas, de ocorr6ncia de situapfro prevista na alinea "d" do inciso 11
do art. 65 da Lei n° 8.666/93 ou redugfo dos precos praticados no mercado.

73. Mesmo comprovada a ocorrencia de situapao prevista na alinea "d" do inciso H do art. 65 da
Lei 8.666/93, o 6rgfo Municipal respousavel, se julgar conveniente, podefa optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitat6rio.
7.4. Os precos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual reducao dos pregos

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos beus registrados, cabendo a Prefeitura
(6rgfro Gerenciador) promover as negociag6es junto aos fomecedores, observadas as disposiedes
contidas na alinea "d" do inciso 11 do caout do art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

0

7.5. Quando o prego registrado tomar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao gerenciador convocara os fomecedores para negociarem a redngao dos
pregos aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fomecedores que nfo aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado
serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagao de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificapfo dos fomecedores que aceitarem reduzir seus precos aos valores de
mercado observara a classificapfo 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 podera:

®

1202±

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOE FERunRTE7MA _ _ ___._
CNPJ N° 01.612.831/000
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-6-OT5
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

7.6.2. Convocar os demais fomecedores para assegurar igual oportunidade de negociapao.

7.7. Nao havendo exito nas negociag6es, a Prefeitura devera proceder a revogagao da respectiva
Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengao da contratapao mais
vantajosa.

7.8. Sera considerado prego de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a media daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA para determinado item.
7.9. Em qualquer hip6tese os 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 pregos oriundas da revisao, no caso de desequilibrio da equagao econ6micofinanceira, serao publicadas no Dialio 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 Pregos, sem justificativa aceitavel;
8.1.2. Descumprir as condig6es da Ata de Registro de Pregos;

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

praticados no mercado;
8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitapao e impedido de contratar com o municipio, mos
termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

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

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administracao mos termos do art. 70, da Lei
10.520/2002.

8.1.7. Nao receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrapao, sem j ustificativa aceitavel ;

8.2. A Ata de Registro de Pregos podera ainda ser cancelada pela Administrapao unilateralmente,
nos termos da legislapao pertinente, em especial pela ocorrencia de uma das hip6teses contidas no
art. 78 da Lei n° 8.666/93;

a

8.3. 0 cancelamento de registro nas hip6teses previstas, assegurados o contradit6rio e anipla defesa,
sera formalizado por despacho da autoridade competente do 6rgao gerenciador.
8.4. 0 cancelamento do registro de precos podefa ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
8.4.1. Por raz6es de interesse ptiblico; ou

8.4.2. A pedido do fomecedor.

8.5. 0 fomecedor registrado podera solicitar o 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 execugao contratual, decorrente de caso fortuito
ou forga maior;
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8.6. A solicitapao, pelo fomecedor, de cancelanento do prego registrado devera ser formulada com
antecedencia minima de 15 (quinze) dias, instruida com a comprovagao do fato ou fatos que
justifiquem o pedido, para apreciapao, avaliapao e decisao da Administragao Ptiblica Municipal.

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

quando motivada pela ocorrencia de infrap5o cometida pela empresa, observados os criterios
estabelecidos na clausula nona deste instrunento.
8.8. Da decisao da autoridade competente do 6rgao gerenciador se clara conhecimento aos
fomecedores, mediante o envio de correspondencia, com aviso de recebimento, e/ou publicado na
imprensa oficial.
8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do fomecedor, a comunicapao sera
efetivada atrav6s de publicagao na imprensa oficial, considerando-se cancelado o prego registrado,
a contar do terceiro dia subsequente ao da publicagao.

8.10. A Ata de Registro de Pregos decorrente desta licitapao sera extinta, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vig6ncia.

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

9.1.I. Assinar a Ata de Registro de Pre9os, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou
instrumento equivalente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado da convocapao;
9.1.2. Executar o objeto nas condig6es acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no
edital e seus anexos;

a

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos 6rgaos gerenciadores e

participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhanento pelo
contratante;
9.1.4. Fomecer, sempre que solicitado, no prazo mckimo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da
notificapao, documentagfo atualizada de habilitagao e qualificacao 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 obrigag5es sociais em vigor, obrigando-se a salda-los
na 6poca pr6pria, vez que os seus funciondrios nao manterao qualquer vinculo empregaticio com o
contratante;

9.1.6. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratagao;

Pagina 68 de 79
n\

N'com&p,%E#oNorte
E3gf do

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

9.I.7. Substituir produtos, as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es, no prazo mckimo de 02 (dois) dias uteis, a contar da
data da notificapao, por produtos com caracteristicas e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
9.1.8. Manter preposto, aceito pela administragao, durante todo periodo de vigencia da ata de
registro de pregos, para representa-la sempre que for necessdrio.

9.1.9. Comunicar a fiscalizapfro do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condie6es
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
obrigag6es assumidas, sem qualquer Onus para a Prefeitura.
9.1.11. 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 obrigag6es contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando necessario, as dependencias da Prefeitura;

10.1.2. Fomecer atestados de capacidade t6cnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigap6es contratuais ;

®

10.1.3. Notificar o fomecedor beneficidrio do registro de pregos quanto a requisigao do objeto
mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada

pessoalmente pelo fomecedor;

10.1.4. Notificar o fomecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestacao do objeto
e interromper imediatamente a aquisigao/prestapao, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os paganentos devidos, observadas as condig5es estabelecidas na Ata e edital;

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

permanecem compativeis com os praticados no mercado;
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificag6es e obrigag5es
assumidas pelo fomecedor, al6m daqueles que nao apresentarem condig6es de serem utilizados;
10.1.8. Demais obrigap6es definidas no Edital e anexos.
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11.1.
A Ata de Registro de Pregos podefa ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da
Administrapao Pdblica que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante pr6via consulta
ao 6rgao Gerenciador, desde que devidanente comprovada a vantagem.

11.2.
Os orgaos e entidades da Administragao ptiblica que nao participaran do Registro de
Pregos, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverao manifestar seu interesse

junto ao Orgao Gerenciador da Ata, para que este, atrav6s da CPL, indique os possiveis
fomecedores e respectivos precos a serem praticados, obedecida a ordem de classificapao.
11.3.
Cabefa ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, 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 ades6es a Ata de Registro de pregos nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos para o
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independentemente do ndmero de 6rgaos nao
participantes que aderirem (art. 22, §4° do Decreto n° 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto n°
9.488, de 2018);

11.5.

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

por 6rgao ou entidade, a 50°/o (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,
alterado pelo Decreto n° 9.488, de 2018);

®

11.6.
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;
11.6.1. A Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA podera autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorrogagao 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 n5o participante.

11.7.
Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fomecedor das obrigap6es contratualmente assulnidas e a aplicagao, observada a anipla defesa e o
contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relapao as suas pr6prias contratag6es, informando as ocorrencias ao 6rgao gerenciador.

12.1. Em casos de inexecucao parcial ou total das condig6es pactuadas na presente Ata, garantida a

pievia defesa e o contradit6rio, ficara o fomecedor registrado sujeito ds sang6es previstas no Edital,
em conformidade com artigo 7° da Lei n.° 10.520/02, e subsidiarianente a lei 8.666/93, al6m do

Pagina 70 de 79

i

Nrcom8€afl%E#ssooNorte
E5`5€ do

AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

cancelamento do registro, nos termos da Clausula Nona deste instrumento, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

13.1.
As omiss5es desta Ata e as ddvidas oriundas de sua inteapretagao serao sanadas de
acordo com o que dispuser o Edital de Licitagao 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.

f'

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 Pre9os, conforme decisao
do Pregoeiro da Comissao Central de Licitagao, lavrada em Ata e homologapao pelo Ordenador de
Despesa.

13.3.

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

previstas na Lei n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterap6es e Decreto Federal n° 7.892/2013.

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

Cantanhede"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.
MAT6ES DO NORTE/MA ,.......... de ................... de 2022.

xxxxxx6rgao Gerenciador

Rep. Legal
Fomecedor
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EDITAL DE LICITACAO -PREGA0 ELETR6NIC0 N° 013/2022

CONTRATO N°

/

PROCESS0 ADMINISTRATIV0 N° 1602001/2022

TERM0 DE CONTRATO DE COMPRA N°
•....... / ...., QUE FAZEM ENTRE SI
0(A) .......................................................... E A

EMPRESA

0

MUNICIPIO

DE

MAT6ES

DO

NORTE"A,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n°

atrav6s da Secretaria Municipal de
com sede
na
, no
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,
RGno
tern, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo
' CPF no

n°_,decorrentedoPREGAOELETRONICON°013/2022formalizadonosautosdoProcesso
Administrativo n° 1602001/2022, submetendo-se as clausulas e condig6es abaixo e aos preceitos
instituidos pela Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes a esp6cie.

0

1,1. 0 objeto do presente Termo de Contrato 6 a aquisi9ao de ........................., confome especificag6es

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

proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

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

3.1.

0 valor do presente Termo de Contrato e de RS ............ ( ............... ).
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ITEM

DHSCRICAO

UND

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOE
CNPJ N° 01.612.831/000 i8fa.
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO,
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

QUANT.

MARCA

VLR. UNIT.

rfu

VLR. TOTAL

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 administra9ao, frete, seguro e outros
necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratapao.

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

prevista no orgamento do Municipio, para o exercicio de 2022, na classificagao abaixo:

UNI. ORCAMENTARIA:
FUNCA0 PROGRAMATICA:
PROJ. ATIVIDAH :
ELEMENTO DE DESPESA:

a) 0 paganento sera mensal, efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidao de Debitos Relativos a Creditos Tributatos Federais e a Divida Ativa da Uniao, CNDT e
FGTS, com validades compativeis a data do paganento, desde que nao haja fator impeditivo
provocado pela Contratada.

0:

1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de urn ano contado da data limite para
apresentapao das propostas.

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

poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de urn ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente
para as obrigap6es 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 divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variapao conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferig6es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

6.7. Caso o indice estabelecido para reajustanento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituigao, o que vier a ser determinado pela legislapao entao em
vigor.

6.8. Na ausencia de previsfo legal quarto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

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

a

a) Os produtos deverao ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Educapao. 0 hordrio da entrega deve ser de acordo com o funcionaniento das Secretarias: das O8hoomin
as 14boomin. 0 nao cumprimento das entregas nas datas e horalios determinados ocasionara penalidades
cabiveis.

b) Todos os produtos licitados/contratado deverao ser entregues diretanente na Secretaria Municipal e
em suas respectivas dependencias mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria
solicitante.

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

e) A fiscalizag5o geral e o acompanhamento serao realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de Mat6es do Norte/MA.
I) 0 prego contido na proposta dos licitantes devera incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administrapao, materiais, servigos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto

presente neste termo de referencia;

08;nTt°£:Sa:§s[Pnr:tduru:0;oer:tcreef:de:r,d::e::°ase;:::(a:::]#:da°:fdoem::edco°r:P:Va¥:eadoes::£Cc£[Pt::e)?uoa:
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fomecimento, 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 fiscalizagao da execugao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Edital.

A CONTRANTE se obriga a:
a) Emitir a Autorizapao de Entrega de Alimentapao Escolar;
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PREFEITURAMUNICIPALDEMAT6l
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

b) Acompanhar e fiscalizar o fomecimento do objeto presente Contrato;
c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos generos
alimenticios, podendo recusar aqueles que nao estejani de acordo com os termos
deste, do Termo de Referencia;

d) Notificar a CONTRATADA para a substituigao de generos alimentfcios devolvidos;

e) Efetuar os paganentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras
em vigor;

a

I)

Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com o
fomecimento dos generos alimenticios ;

g) Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
h) Proceder as advertencias, multas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigap6es assumidas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a:

a) Fomecer os generos alimenticios de forma parcelada, conforme especificag6es
t6cnicas estabelecidas e sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas
quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de validade e local de entrega;

®

b) Entregar os generos alimenticios nos prazos estabelecidos, contados a partir do
recebimento de cada Autorizapao de Entrega de Alimentapao Escolar, expedida pela
Secretaria Municipal de Educapao-SEMED ;

c) Substituir os generos alimenticios devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem
em desacordo com as especificag6es t6cnicas e com a Propostas de Pregos, no prazo
de ate 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificapao;
d) Substituir, no prazo maximo de 02 (dois) dias consecutivos e as suas expensas, no
todo ou em parte, a crit6rio do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se
verificarem vicios redibit6rios ;

e) Substituir, no prazo mckimo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da
Notificapao, os generos alimenticios entregues fora do prazo de validade, contados a
partir da Notificapao, arcando com todos os custos decorrentes;

I) Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
g) Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOE
CNPJ N° 01.612.831/000

AV. DR. ANT6Nlo SAMPAIO,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

h) Designar preposto e apresentar relapao com enderegos fisico e eletr6nico (e-mail),
telefones, fac-similes, nomes dos responsaveis, para fins de contato;

i)

Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer alteragao no seu estatuto
social, razao social, CNPJ, dados bancdrios, endereco, telefone, fax e outros dados
que forem importantes;

j)

Responsabilizar-se pela qualidade dos generos alimenticios fomecidos, sob pena
de responder pelos danos causados a Administrapao ou a terceiros;

k) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e
descarga, encargos, tributes, seguros, contribuig6es e obrigap6es sociais,
trabalhistas e previdenciarias e quaisquer outras despesas decorrentes do
fomecimento;

®

i)
Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga das
escolas municipais de MAT6ES DO NORTE -MA, onde serao entregues os generos
alimenticios;

j)
Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranca, higiene
e medicina do trabalho;
k)
Responder pela supervisao, diregao t6cnica e administrativa e mao-de-obra
necessarias ao fomecimento dos produtos, como \inica e exclusiva empregadora;
I)
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando
em servico, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem;

in)
Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do
fomecimento dos produtos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizapao ou o acompanhanento pela CONTRATANTE;

n)
Manter, durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigag6es
por ele assumidas, todas as condic6es de habilitapao e qualificagao exigidas na
licitapao.

11.1.

Comete infrapao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatdrio

que:

11.2.
Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
11.3.

Apresentar documentagao falsa;
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AV. DR. ANT6NIO SAMPAIO,100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5.

Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

11.6.

N5omantiveraproposta;

11.7.

11.8.

Cometer fraude fiscal;

Comportar-se de modo inid6neo;

11.9.
O atraso injustificado ou retardamento na prestagao de servigos objeto deste certane sujeitara
a empresa, ajuizo da Administragao, a multa morat6ria 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.
11.1o.

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

Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, e podera cumular com as demais san¢6es
administrativas, inclusive com as multas previstas.
11.11.
A inexecugao total ou parcial do objeto contratado, a Administragao podera aplicar a
vencedora, as seguintes sang6es administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:

a) Advertencia por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento)
sobre
o valor total do contrato;

c) Suspensao tempordria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Mat5es do Norte/MA, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecugao total, sem justificativa aceita pela Administrapao da
Prefeitura Municipal de Mat6es do Norte/MA, sera aplicado o limite mckimo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declarapao de inidoneidade para licitar junto a Administragao Pdblica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigao, ou ate que seja promovida a reabilitapao perante a 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.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
ciencia da intimapao, podendo a Administrapao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminha-lo
devidamente informado para a apreciagao e decisao superior, dentro do mesmo prazo.
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11.13. Serfro publicadas na Imprensa Oficial do Municipio de Mat6es do Norte/MA as sang6es
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitapao perante a Administrapao Ptiblica.

12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:
12.2.
Por ato unilateral e escrito da Administrapao, nas situap6es 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 sang6es previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
12.3.

Amigavelmente, mos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n° 8.666, de l993.

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

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

12.6. 0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELAT6RIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME 0 CASO:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relapao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) Indenizap6es e multas.

13.1. E VEDADO A CONTRATADA:

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

b) Interromper a execugao contratual sob alegapao
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

de

inadimplemento por parte

da

14.1. Eventuais alterag6es contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposig5es 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, subsidiariamente, segundo as disposig6es contidas na Lei n° 8.078, de 1990 C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

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

17.1. E eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execngao
deste Temo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagao, confome art. 55, §2° da
Lei n° 8.666/93.

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

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

de20.....

®
Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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