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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO
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No Acordao TCU n. 754/2015 - Plendrio, hoitve expressa delermmafao para que a Admimsira<;ao Publica
instaure processo com vislas a penalizagao das empresas que praliquem, injuslificadamenie, ato ilegal
tipificado no art. 7°da Lei 10.520/2002 tanto na licitagdo, quanta no contrato.
Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexas) para formular
proposta/lanceftrme e possivel de cumprimento.'
prdtica injustificada de alas, tais como: nao manter a proposta (ex. desistencia, solicitagdo de troca de
marca, nao envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentagao exigida (ex. documentos de

habiliiagdo), sem prejuizo de outras infragoes cometidas na licitagao/contratagao, sujeitard o licitante a
penalidades. apuradas em regular processo adminisirativo.

Retirada deste edital- O download deste Edital, assim como, o Termo de Referenda e todos os anexos eslardo
disponlveis
gratuitamente
nas
seguinles
pdginas
da
Internet:
httDs://Canianhede. ma.sov.br/licUacaoUsta.pho.
hllp://liciianel.com,br/

https://www6.tee,ma.gov.br/sacoD/muralsite/mural.zul ou poderao ser solicitados atraves do e-mail
CDl(a).cantanhanede.ma.sov.br ou, ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, Setor de
Licitagdes situado a Praga Paulo Rodrigues, n"01, CEP: 65.465-000 - Centro - Cantanhede/MA, mediante
a apresentagao de midia gravdvel (pen-drive).

www.cantanhede.ma.gov.br

Prapa Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA, Cep 65465-000

cpl@cantanhede.ma.gov.br
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EDITAL
PREGAO ELETRONICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE/MA
PREGAO ELETRONICO N" 018/2021

(Processo Administrativo n° 2009002/2021)
DISPUTA ABERTA

Toma-se piibiico, para conhecimento dos interessados,que a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA,inscrita
no CNPJ sob 0 n° 06.156.160/0001-00,com sede naaPra9a Paulo Rodrigues, n° 01, CEP:65.465-000, Centro
^Cantanhede/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de n° 083/2021 de 05 de Janeiro de 2021,
lealizara licita9ao, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com criterio de julgamento menor
pre90 por item, nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 274/2021, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital,
Data da sessao: 18 de outubro de 2021

Horario; 14h30min (quatorze boras e trinta minutos)
Local:- httD://www.licitanet.com.br/.
1. DOOBJETO

1.1.

O objeto da presente licita9ao e o Registro de pre9os para eventual e futura aquisi9ao de velculo

destinado a manuten9ao das atividades da guarda municipal de Cantanhede/MA, conforme condi95es,
quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.
^

A licita93o sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referenda,facultando-

se ao licitante a participa9ao em quantos itens forem de seu interesse.

1.3.

0 criterio de julgamento adotado sera o menor pre90 do item, observadas as exigencias contidas

neste Edital e seus Anexos quanto as especifica9oes do objeto.
2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes desta licita9ao correrao por conta de recursos consignados no Or9amento
Geral da Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, que sera informado no ato de formaliza9ao do
contrato, conforme Decreto Municipal n° 274/2021.
3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. 0 Credenciamento e o m'vel baslco do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que pennite

a participa9ao dos interessados na modalidade LIC1TAT6R1A PREGAO, em sua FORMA

ELETRONICA.

^

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal LICITANET, no sitio htlp://www.licilaiteLcom.hr/.

PrsQa Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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3.3. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presun9ao de sua capacidade t^cnica para realiza9ao das transa96es inerentes
a este Pregao.

3.4. 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa96es efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou per seu representante, exclulda a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licita9ao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros,

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidSo dos seus dados cadastrais no PORTAL
^
LICITANET e manle-los atualizados junto aos 6rg5os responsaveis pela informa9ao, devendo
proceder,imediatamente, a corre9ao ou a altera9ao dos regislros tao logo identifique mcorre9ao ou
aqueles se tomem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior poderd ensejar desclassifica9ao no momento da
habilita9ao
4. DA PARTICIPAgAO NO PREGAO.

4.1, Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licita9ao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.
4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e erapresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionad^ no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006
e suas altera9oes.

Nao poderao participar desta licita9ao os interessados:

4.3.1.

proibidos de participar de licita96es e celebrar contratos administrativos, na forma da

legisla9ao vigente;

4.3.2.

que nao atendam as condi9oes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.

estrangeiros que nao tenham representa93o legal no Brasil com poderes expresses para

receber cita9ao e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.
4.3.5.

que se enquadrem nas veda9oes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
que estejam sob falencia, concordata ou em processo de dissolu9ao ou liquida9ao;
4.3.5.1. somente serd aceita a participa9ao de empresa em recupera9ao judicial e
extrajudicial, desde que apresenle o Piano de Recupera9ao homologado pelo juizo

competente e em pleno vigor, sem prejuizo de atendimento a todos os requisites de
habita9ao economico-fmanceira estabelecidos no edital
4.3.6.
4.3.6.

entidades en
entidades
empresariais que estejam reunidas em

consorcio;
www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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4.3.7.

Organiza^Qes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP,atuando nessa condi9ao

(Ac6rdao n'' 746/2014-TCU-Plenario).
4.4.
Como condi9ao para participa9ao no Pregao, a licitante assinalard "sim" ou "nao" em campo
prdprio do sistema eletronico, relativo ks seguintes declara9oes:
4.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n" 123, de
2006, estando apla a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. nos liens exclusivos para participa9So de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinala93o do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;
4.4.1.2. nos Itens em que a participa9ao n2o for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinala9ao do campo "nSo" apenas produzird o efeito
de 0 licitante nSo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.4.2.

que esta ciente e concorda com as condi96es contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.
que cumpre os requisitos para a habilita9§o definidos no Edital e que a proposta
apresentada estd em conformidade com as exigencias editali'cias;
4.4.4.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilita9ao no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;
4.4.5.
que nao emprega menor de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e nSo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi9ao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constitui9ao;
4.4.6.

que a proposta foi elaborada de forma independente.

4.4.7.

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

ou for9ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui9ao Federal;

^

4.5.

A declara9ao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi93o sujeitara o licitante hs san95es

previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os

documentos de habiliia9ao exigidos no edital, proposta com a descri9ao do objeto ofertado e o
pre90, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando,entSo, encerrarse-d automaticamente a etapa de envio dessa documenta9ao.

5.2.

O envio da proposta, acontpanhada dos documentos de habiIita9ao exigidos neste Edital,

ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.

5.3.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverSo encaminhar a documenta9ao de

habilita9ao, ainda que haja alguma restri9ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
l°daLC n° 123, de 2006.

www.cantanhede.ma.gov.br
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5.4.

Incumbira ao licitante acompanhar as opera95es no sistema eletronico durante a sess3o publica

do Preg5o, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
5.5. At6 a abertura da sessao publica, os licitantes poderSo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilita9ao anterionnente inseridos no sistema;

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de cIassifica9ao entre as propostas

apresentadas, o que somente ocorrerd ap6s a realiza93o dos procedimentos de negocia93o e
julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compoem a proposta e a habilita93o do licitante melhor classificado somente
serao disponibilizados para avaIia9ao do pregoeiro e para acesso piiblico ap6s o encerramento do
envio de lances.
-s

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante devera enviar sua proposta medlante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:
6.1.1.

Valor unitario e total do item;

6.1.2.

Descri9ao detalhada do objeto, contendo as informa96es similares a especifica93o do

Termo de Referencia: indicando, no que for aplicavel, marca, fabricante prazo de validade ou de
garantia;

6.2.

Todas as especifica96es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.

Nos valores propostos estar3o inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,

trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fomecimento do item.

^

6.4.
Os pre90S ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, ser3o de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer altera93o, sob alega93o de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
6.5.

O prazo de validade da proposta n3o sera inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua

apresenta93o.

6.6.
Os licitantes devem respeitar os pre90s mdximos estabelecidos nas normas de regencia de
contrata96es publicas, quando participarem de licita96es publicas;

6.6.1.

0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administra9ao por parte dos

contratados pode ensejar a riscaliza9ao por Orgaos de Controle e, apos o devido processo

legal, gerar as seguintes consequencias: assinatura de prazo para a ado93o das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, incise IX, da Constitui9ao;

ou condena9ao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, case verificada a ocorrencla de superfaturamenlo por sobrepre9o na
execu9ao do contrato.

6.7. Deverao ser computados todos os custos necessdrios para o atendimento do objeto desta licita9ao,
bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas,

fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou
www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br
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venham a incidir direta ou indirelamente,abrangendo,assim,todos os custos necessaries a execu9ao
do objeto e a manutenfao destas condifoes durante a vigencia do contrato. A omissao de qualquer
despesa serd interpretada como n3o existente ou ja inclmda no pre90, nao podendo a licitante
pleitear acrescimos ap6s a abertura das propostas.
7.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULA^AO DE

LANCES

7.1.

A abertura da presente licita93o dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na

data, horario e local Indicados neste Edital.

7.2.

0Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao

estejam em conformidade com os requisites estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou
nao apresentem as especifica96es tecnicas exigidas no Termo de Referencia.
7.2.1.

Tambem serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.
A desclassifica9ao serd sempre fimdamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3.
A nao desclassifica9ao da proposta nao impede o seu julgamento definitive em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceita9ao.
7.3.
O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

7.4.

0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os

licitantes.

7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediataraente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.5.1.

7.6.

O lance deverd set ofertado pelo valor unitdrio do item.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da

sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.

0 licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema. 0 intervalo minimo de diferen9a de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em rela9ao aos lances intermedidrios quanto em rela9ao a proposta que cobrir a melhor
oferta deverd ser R$ 20,00 (vinte reals).
7.8.

O intervalo minimo de diferen9a de valores entre os lances, que incidird tanto em rela9ao aos

lances intermedidrios quanto em rela9ao a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de 0,5%(cinco
decimos) por cento.
7.9 Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa "aberto", em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorroga96es.

7.10

A etapa de lances da sessdo pdblica terd dura9ao de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
dura9ao da sessSo publica.
www.cantanhede.ma.gov,br
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7.11
A prorroga^ao automatica da etapa de lances, de qua trata o item anterior, serd de dois minutes
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorroga^ao,inclusive
no caso de lances intermediaries.

7.12

N§o havendo novos lances na forma estabclecida nos itens anteriores, a sessao piiblica encerrar-

se-d automaticamente.

7.13

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga$ao automatica pelo sistema, podera o

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,justificadamente, admitir o reimcio da sessao publica de
lances, em prol da consecu95o do melhor pre90.

7.14.

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

7.15.

Durante o transcurso da sessao publica, os licilantes serSo informados, em tempo real, do valor

do menor lance registrado, vedada a identiflca9§o do licitante.
7.16.
No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,o sistema
eletronico podera permanecer acessi'vel aos licitantes para a recep9ao dos lances.
7.17.

Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez

minutos, a sess2o publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da
comunica9ao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divu[ga9ao.
7.18.

O Criterio de julgamento adotado sera o menor pre9o, conforme definido neste Edital e seus

anexos.

7.19. Caso 0 licitante nSo apresente lances, concorrer2 com o valor de sua proposta.
7.20.
Em re!a95o a itens nao exclusivos para participa9ao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verifica9ao automatica, junto a Receita

Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identificard em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara9ao 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.
7.21.
Nessas condi96es, 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

consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunica9ao automatica para tanto.
7.23.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se

manifesto no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordera de c!assifica9ao,
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 nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.
www.cantanhede.ma.gov.br
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7.25.

S6 podera haver empate entre propostas iguais(nao seguidas de lances), ou entre lances finals

da fase fechada do mode de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate serd aquele previsto
no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente, aos bens
produzidos:
7.26.1.

nopals;

7.26.2.

por empresas brasileiras;

7.26.3.

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

7.26.4. 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 ks regras de
acessibilidade previstas na legisla^ao.
7.27.
Persistindo o empate, a proposta vencedora serS sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as
propostas ou os lances empatados,

7.28.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prefo, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negocia9ao em condi9oes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1.

A negocia9So ser^ realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7.28.2.

0 pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02(duas) horas,

envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negocia9ao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirma9ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.29.

^8.

Apos a negocia9ao do pre90, o Pregoeiro iniciara a fase de aceita9ao e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.
Encerrada a etapa de negocia9ao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequa9§o ao objeto e a compatibilidade do pre90 em rela9ao ao mdximo eslipulado para
contrata9ao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo linico do art. 7® e no § 9°
do art. 26 do Decreto n.® 10.024/2019.

8.2.

Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar pre9o final superior ao pre9o

mdximo fixado (AcdrdSo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o mlnimo exigido ou
que apresentar pre90 manifestamente inexequlvel.

8.2.1,

Considera-se inexequlvel a proposta queapresente pre90s global ou unitdrios

simbolicos, irrisdrios ou de valor zero, incompatlveis com os pre90s dos insumos e saldrios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licita9ao
nao tenha estabelecido limites mlnimos,exceto quando se referirem a materiais e instala96es

de propriedade do pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remunera9ao,

8.3. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e a

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que fundamentam a suspeita;
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8.4. Na hip6tese de necessidade de suspensSo da sessSo publica para a realizafao de diligencias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao pdblica somente podera ser reiniclada mediante aviso
previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera
registrada em ata;
8.5. O 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 nSo aceitagao da
proposta.

8.5.1.
E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita^ao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.5.2.
Dentre os documentos passiveis de solicitaqiao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante

e procedencia, composi9ao do valor ofertado, alem de outras informafdes pertinentes, a
exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejmzo do seu ulterior envio
pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceita5ao da propostar
8.5.3.
Caso a compatibilidade com as especifica96es demandadas,sobretudo quanto a padroes
de qualidade e desempenho, nSo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro podera exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena
de n3o aceitafSo da proposta, no local a ser Indicado e dentro de 24(vinte e quatro)horas contados
da solicita9ao.
8.5.3.1.
Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realiza9ao
do procedimento para a avalia9ao das amostras, cuja presen9a sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
8.5.3.2.

Os resultados das avalia96es ser5o divulgados por meio de mensagem no

sistema.

8.5.3.3.

No caso de nSo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especifica9oes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada,
8.5.3.4.
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nSo for(era)
aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verifica9ao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a
verifica9ao de uma que atenda as especifica96es constantes no Termo de Referencia.
8.5.3.5.

Os exemplares colocados a disposi9ao da Adminisira9ao serSo tratados como

prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica responsavel pela
analise, nao gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6.
Apos a divulga9ao do resultado final da licita9ao, as amostras entregues deverao
ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, apos o qual poderSo ser
descartadas pela Administra9ao, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.

Os licitantes deverSo colocar a disposi9ao da Adminislra93o todas as condi96es

indispensaveis a realiza9ao de testes e fomecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua
portuguesa, necessaries ao seu perleito manuseio, quando for o caso.
www.cantanhede.ma.gov.br
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8.6.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica9ao.
8.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no ''chat" a nova data e
horario para a sua continuidade.
8.8.
0 Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten9ao de melhor pre90, vedada a
negocia9ao em condi9oes diversas das previstas neste Edital.
8.8.1.

Tamb^m nas hip6teses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar

subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre90 melhor.
8.8.2.

A negocia93o serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

8.9.
Nos itens nao exclusivos para a participa9ao de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar d subsequente, havera nova verifica9ao,
pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10.
Encerrada a andlise quanlo d aceita9ao da proposta, o pregoeiro verificara a habilita9ao do
licitante, observado o disposto neste Edital.
DA HABILITACAO

9.1. Como condi9ao previa ao exame da documenta9ao de habilita9ao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condi95es de
participa9ao, especialmente quanto a existencia de san9ao que impe9a a participa93o no certame ou
a futura contrata9ao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Possuir Cadastro no Portal LICITANET;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da Uniao ("www.Dortaldatransparencia.gov.br/ceis'):

c) Cadastro Nacional de Condena96es Ci'veis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justi9a ("www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condena96es por IHcitos Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

9.1.1.

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui9ao das consultas

das alfneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.2.
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu
s6cio majoritario, por for9a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as san96es

impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi9ao de
contratar com o Poder Piiblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
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9.1.2.1. Caso conste na Consiiltade Situa9ao do Fomecedor aexistencia de Ocorrencias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societ^ios, linhas de
fomecimento similares, dentre outros.
9.1.2.3. 0 licitante sera
desclassificagao.

convocado

para

manifesta9ao

previamente

k sua

9.1.3.
Constatada a existencia de san95o, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condi9ao de participa9ao,

9.1.4.

^

No caso de inabilita9ao, haverd nova verifica9ao, pelo sistema, da eventual ocorrencia

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceita9ao da proposta subsequenle.
9.2. Caso atendidas as condi96es de participa9ao, a habiIita9ao dos licitanles sera verificada por meio
do PORTAL LICITANET,em rela9ao ahabilita9aojuridica, aregularidade fiscal e trabalhista, a
qualifica9ao economica financeira e habilita9ao t^cnica.
9.2.1.
E dever do licitante atualizar previamente as comprova9oes constantes do PORTAL
LICITANET, para que estejam vigentes na data da abertura da sessSo publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresenta9§o da proposta, a respectiva documenta9ao
atualizada.

9.2.2.

0 descumprimento do subitem acima implicara a inabiIita9ao do licitante, exceto se a

consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pelo Pregoeiro lograr exito
em encontrar a(s) certidao(6es) vdlida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilita9ao complementares, necessarios a

confirma9ao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) boras, sob pena de
inabilita9ao.
9.4. Somente haver^ a necessidade de comprova9ao do preenchimento de requisitos mediante

apresenta9ao dos documentos originals nSo-digitais quando houver diivida em rela9ao a integridade
do documento digital.

9.5. Nao serao aceitos documentos de habilita9ao com indica9ao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
9.6. Se 0 licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,

pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1.
Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferen9as de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,quando for comprovada a centraliza9ao
do recolhimento dessas contribui9oes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a
documenta95o relacionada nos itens a seguir, para fins de habilita9ao:
Pra9a Paulo Rodrigues, 01, Centro.
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9.8. Habilitafao jundica:
9.8.1.

No case de empres^c individual: inscri^ao na Junta Comercial;

9.8.2.

Em se tratando de microempreendedor individual - MEI; Certificado da Condifao de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita9ao ficard condicionada k verificafSc da
autenticidade no sitio vAvw.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3.

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

EIRELI: ato constitutive(estatuto ou contrato social com todas as suas alterafoes ou consolida93o)
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;

9.8.4.
No caso de sociedade simples: mscri95o do ato constitutive no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou orgao competente, acompanhada de prova da mdica9ao dos seus
administradores;

9.8.5.

No caso de cooperativa: ata de funda9ao e estatuto social em vigor, com a ala da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou orgao competente, bem
come 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971;

9.8.6.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pai's: decreto de

autoriza9So;

9.8.7.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera93es ou da

consolida9ao respectiva;
'.9.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1.

prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Ffsicas, conforme o caso;

9.9.2.

prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta9ao de

certidSo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN),referente a todos os creditos tributarios federals

e a Divida Ativa da Uniao(DAU)por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos daPortaria Conjuntan" 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi9o(FGTS);

9.9.4.

prova de inexistencia de d^bitos inadimplidos perante a justi9a do trabalho, mediante a

apresenta9ao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolida9ao das Leis do Trabalho, aprovadapeio Decreto-Lei n"5.452, de Tde maio de 1943;

9.9.5.
prova de inscri9ao no cadastro de contribuintes municipal, relative ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual ou outro
documento equivalente;

9.9.6.

prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,

relativa k atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
Pra9a Paulo Rodrigues, 01, Centre.
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9.9.6.1. certidao negativa de ddbitos, ou certidao positiva com efeitos de negativa,
expedidapelo Estado do domici'lio ou sede do licitante,comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;

9.9.6.2. certidao negativa, ou certidao positiva com efeitos de negativa, quanto a divida
ativa do Estado, expedida pelo Estado do domici'lio ou sede do licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

9.9.7.

prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,

relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre:

9.9.7.1. certidao negativa de ddbitos, ou certidao positiva com efeitos de negativa,
expedida pelo Municipio do domici'lio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.9.7.2. certidao negativa, ou certidao positiva com efeitos de negativa, quanto a Divida
ativa do Municipio, do domicilio ou sede do licitante ou pelo orgao responsavel pela
emissao da referida certidao

9.9.8.

caso o licitante detentor do menor pre9o seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovafSo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri95o, sob pena de
inabilita9ao.
).

Qualifica9ao Econdmico-Financeira.

9.10.1. certidao Negativa de falencia e de concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos ultimos 60(sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na
propria Certidao;

9.10.2 Balan90 patrimonial e demonstra95es contdbeis com notas explicativas (Resolu9ao CFC N.°
1.418/12), do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situa9ao financeira da empresa, vedada a sua substitui92o por balancetes
ou balan90s provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (tres) meses da data de apresenta9§o da proposta;
9.10.2.1 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balan90 patrimonial e

demonstra96es contabeis assim apresentados: Publicados em Diario Oficial ou
Publicados em jomal de grande circula9ao ou Por copia do Livro Diario, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na forma da

lnstru9ao Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013,do Departamento de Regislro

Empresarial e Integra95o - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento 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 apresenta92o

de balan90 patrimonial e demonstra9Qes contdbeis referentes ao periodo de existencia
da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;
www.cantanhede.ma.gov.br
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9.10.2.3 As empresas com menos de 01 (um) exercicio financeiro deve cumprir a exigencia
deste subitem mediante a apresenla93o do Balance de Abcrtura;

9.10.2.4 E admissivel o balanfo intermedidrio, se decorrer de lei ou conlraio social/estatuto
social.

9.10.2.5 Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e acompanhado
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio,
conforme disposto nos artigos 1.180, Pardgrafo Llnico, 1.181, Pardgrafo Unico e
1.184, §2° da leilO.406/2002;

9.10.3 A comprova9ao da situa93o financeirada empresa serd conslatada mediante obten93o
de indices de Liquidez Gerai (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)
resultantes da aplica9ao das formulas:
i4tii7o Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Indice de Liquidez Gerai =

Passive Circulante + Exigivel a Longo Prazo

> 1,0

Ativo Circualnte

Indies de Liquidez Corrente =

> 1,0
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um)em qualquer dos
indices de Liquidez Gerai (LG) e Liquidez Corrente (LC), deverSo comprovar,
considerados os riscos para a Administra9ao, e, a criterio da autoridade competente,o

capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contrata9ao ou do item pertinente.

9.10.5. Na hipotese de altera9ao do Capital Social, apos a realiza93o do Balan90 Patrimonial,
a licitante devera apresentar documenta9ao de altera93o do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balan90 foi
arquivado.

9.10.6. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real e Presumido, deverd apresentar
juntamente com o Balan90 Patrimonial, copia do recibo de entrega da escritura93o
contabil digital-SPED CONTABIL,nos termos da IN RFB 1.420/2013, alterada pela
IN RFB n° 1.594/2015, e 1.422/2013, Instru9ao Normativa n" 2.003, de 18 de Janeiro
de 2021.

Qualiflcafao Tecnica

9.11.1. Apresentar no minimo 1(um)atestado de capacidade tecnica,expedido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito piiblico ou privado, em nome da licitante, que comprove(m)a aptidSo

para atender de modo pertinente e compatlvel em caracterlsticas, quantidades e prazos do
objeto da licita9ao;
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9.11.1.1. O licitante quando solicitado, devera disponibiiizar todas as informafSes
necessSrias a coniprova9ao da legitimidade de cada Atestado de Capacidade
T^cnica solicitado neste Edital, e apresentar, dentre outros documentos, c6pia do(s)
contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s).

9.12.

0licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a)

da prova de inscri9ao nos cadastres de contribuintes estadual e municipal e(b) da apresenta9So do
balan9o patrimonial e das demonstra96es contabeis do ultimo exercicio.
9.13.

A existencia de restri9ao 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.
9.13.1. A declara9ao do vencedor acontecera no memento imediatamente posterior h fase de
habilita95o.

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 restri9ao no que tange k
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias liteis, apos a
declara9ao do vencedor, comprovar a regulariza9ao. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a
criterio da administra9ao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresenta9ao de justificativa.
9.15.
A nao-regulariza9ao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilita9ao do licitante, sem prejuizo das san9oes previstas neste Edital, sendo facullada a convoca9ao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classifica9ao. Se, na ordem de classifica9ao, seguir-se outra

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restri9§o na
documenta95o fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regulariza9ao.
9.16.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro

suspendera a sess2o, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.
9.17.

Sera inabilitado o licitante que nSo comprovar sua habilita9§o, seja por n3o apresentar

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.18.

Nos itens nSo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo

inabilita9ao, havera nova verifica9ao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceita93o da
proposta subsequente.

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara

obrigado a comprovar os requisitos de habilita9ao cumulativamente, isto e, somando as exigencias
do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena
de inabilita9ao, alem da aplica9ao das san96es cabiveis.

9.19.1. NSo havendo a comprova9ao cumulativa dos requisitos de habilita9So, a inabiIita92o
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilita9ao do licitante nos remanescentes.

Constatado o atendimento as exigencias de habilita9ao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.
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10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02(duas)
horas, a contar da solicita9ao do Pregoeiro no sistema eletronico e devera;
10.1.1. ser redigida em Hngua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicafao do banco, numero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins
de pagamento.
10.2.
A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera9§o no deconer
da execu9ao do contrato e aplica95o de eventual san9ao a Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especifica96es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,tipo,
fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
10.3.
Os pre9os deverao ser expresses em moeda corrente nacional, o valor unitirio 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 pre90S unitdrios e o pre90 global, prevalecerSo os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expresses por extenso,
prevalecerdo estes liltimos.
10.4.
A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
altemativas de pre90 ou de qualquer outra condi9ao que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassifica9ao.
10.5.
A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, n2o sendo considerada
aquela que nSo corresponda as especifica96es ali contidas ou que estabele9a vinculo a proposta de
outro licitante.
^11.

DOSRECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regulariza9ao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo de
no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a inten9ao de recorrer, de forma motivada,
isto e, indicando contra qual(is) decisSoCSes) pretende recorrer e por quais motivos,em campo proprio do
sistema.

11.2.

Havendo quern se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de

motiva9ao da inten93o de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro n3o adentrard no merito recursal, mas apenas verificara as
condi96es de admissibilidade do recurso.
11.2.2.

A falta de manifesta9ao motivada do licitante quanto a inten9ao de recorrer importard a

decadencia desse direito.

11.2.3.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entao, o prazo de tres dias

para apresentar as razSes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazSes tambem pelo sistema eletronico, em outros
www.cantanhede.ma,gov.br
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tres di^, que come9arao a contar do tdrmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.3.

O acolhimento do recurso invalidatao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego

constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSAO Pl^BLICA
12.1.

A sessSo publicapodera serreaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anula9ao de atos anteriores a
realiza9ao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sess3o publica, situa9ao
_

em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2.

Quando houver erro na aceita9ao do pre90 melhor classificado ou quando o licitante

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

aregulariza9ao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,§l°daLCn° 123/2006. Nessas hip6teses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2.

Todos OS llcitantes remanescentes deverSo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1.

A convoca9§o se darapor meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, de acordo com a

fase do procedimento licitatorio,

12.2.2. A convoca9ao feita por e-mail dar-se-d de acordo com os dados contidos no portal
LICITANET,sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1.
O objeto da licita9ao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposi9ao de recurso, ou pela autoridade competente, apos 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. DA GARANTIA DE EXECUCAO
14.1.
15.

Nao havera exigencia de garantia de execu9ao para a presente contrata9ao.

DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1.

Nao havera exigencia de garantia contratual dos bens fomecidos na presente contrata9ao.

16. DO REGISTRO DE PRECOS E FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
16.1.

0 Sistema de Registro de Pre90S(SRP) e um conjunto de procedimentos para registro formal

de pre9os relatives 3 presta9ao de servi90s e aquisi9ao de bens, para contrata9oes futuras da
Administra9ao Publica.
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16.2. Ata de Registro de Prefos: documento vinculativo, obrigacional, com caracterfstica de
compromisso para futura contrata9ao, em que se registram os pre^os, fomecedores, orgao
participante e condi9oes a serem praticadas, conforme as disposi95es contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas;

16.3. Orgao Gerenciador: OrgSo ou entidade da Administra9ao Piiblica responsavel pela condu9ao
do conjunto de procedimentos do certame para registro de preqos e gerenciamento da Ata de
Registro de Pre90s.

16.4. Orgao participante: e todo orgao ou entidade da Administra9ao Publica que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Pre9os e integra a Ata de Registro de Preqos.

16.5.

6rgao nao participante: e o orgSo ou entidade que, nao tendo participado dos procedimentos

iniciais da licita9ao, faz ades§o ^ Ata de Registro de Pre9os, obedecendo as normas vigentes.
16.6. Apos o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderSo reduzir sens pre90s ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
16.7. A apresenta9ao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do certame
em rela9ao ao licitante melhor classificado.
16.8.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante

vencedor, estes ser3o classificados segundo a ordem da ultima proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.

16.9.

Serao registrados na ata de registro de pre90s os pre90S e quantitativos do licitante mais bem

classificado durante a fase competitiva;

16.10. Sera inclui'do, na respectiva ata na forma de anexo,o registro dos licitantes que aceitarem cotar

OS bens com pre90s iguais aos do licitante vencedor na sequencia da classifica9ao do certame,
excluido o percentual referente i margem de preferencia,quando o objeto nao atender aos requisitos
previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;

16.11. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a forma9ao de cadastro de reserva
no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipoteses previstas
no Decreto Municipal n° 274/2021;

16.12. Se houver mais de um licitante na situa9ao de que trata o subitem 16.9, serSo classificados
segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva;
16.13. A ordem de classifica9ao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contrataqoes e
somente sera utilizado caso o melhor colocado no certame nao assine a ata ou tenha seu registro

cancelado nas hipoteses previstas no Decreto Municipal n° 274/2021;
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16.14. A habilita9ao dos fomecedores que comporSo o cadaslro de reserva a que se refere o item 16.11
serd efetuada, na hipotese prevista no Decreto Municipal n° 274/2021 e quando houver necessidade
de contrata9ao de fomecedor remanescente, nas hipoteses previstas Decreto Municipal n°
274/2021;

16.15. O anexo que trata o item 16.10 consiste na ata de realiza9ao da sessao publica do pregao, que
conterd a informa9ao dos licitantes que aceitarem cotar os bens com pre90S iguais ao do licltante
vencedor do certame.

16.16. A existenciade pre9os registrados ndo obriga a Administra9ao a contratar com o vencedor do
certame do SRP, sendo-lhe facultada a realiza9ao de procedimento especifico para a aquisi9ao

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

condi96es;

16.17. As contrata96es obedecerdo a convenlencla e as necessidades do Municipio de
CANTANHEDE/MA;

16.18.

A contrata9ao com os fomecedores registrados sera formalizada por meio de contrato

(conforme minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos habeis: nota de empenho de
despesa ou autoriza9ao de compra, conforme o artigo 62 da Lei n° 8.666/93;
16.18.1. Quando o contrato for substitui'do pelos instrumentos hdbeis acima, o adjudicatirio
devera obedecer a todas as condi9Qes e determina96es deste edital e anexos, inclusive as
especificadas na minuta do contrato.

16.19. Os licitantes que tiverem seus pre90S registrados se obrigam a manter, durante o prazo de
vigencia da Ata de Registro de Pre90s, todas as condi96es de habi]ita9ao exigidas neste Edital;

y

16.20. Os pre90s registrados poderao ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de
Pre90s e neste Edital.

17. DA FORMALIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

17.1. Apos a homologa9ao da Iicita9ao, a(s) licitante(s) vencedora(s) sera(ao) convocada(s) para
assinar a ata de registro de pre90S, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da convoca9ao e nas condi96es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.1.1.

A convoca9ao da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunica9ao entre as partes a

respeito da Ata de Registro de Pre90S e do Contrato produzira efeitos legais se processada
por publica9ao na imprensa oficial ou por escrito mediante protocoio, e-mail eletrbnico ou
outro meio de registro, nao sendo consideradas comunica9oes verbals.

17.2.

£ facultada a Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA, quando a(s) convocada(s) n5o

comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, n3o apresentar situa9ao regular no ato d^
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assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assina-lo, injustificadamente, convocar as licitantes
remanescenles, na ordem de classifica9So, sem prejui'zo da aplicafSo das san^Ses cabiveis.

17.3. 0 prazo de convocafSo poderd 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 CANTANHEDE/MA.

18. DAS COMPETENCIAS DO 6RGA0 GERENCIADOR
18.1.
Cabera ao orgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e admiiustra9ao do Sistema
de Registro de Prefos, e ainda o seguinte:
18.1.1. Registrar sua inten^So de registro de pre90S no 6rg§o responsavel pelas compras do
municipio;
18.1.2. Consolidar informa96es relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequa95o dos respectivos termos de referencia ou projetos bdsicos
encaminhados para atender aos requisites de padroni2a92o e racionaliza93o;
18.1.3.

Promover atos necessaries a instru9ao processual para a realiza9ao do procedimento

licitatorio;

18.1.4.

Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identifica92o do

valor estimado da licita92o e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos
orgaos e entidades participantes;
18.1.5.

Confirmarjunto aos orgaos participantes a sua concordancia com o objeto a ser licitado,

inclusive quanto aos quantitativos e termo de referencia ou projeto bdsico;
18.1.6.

Realizar o procedimento licitatdrio;

18.1.7.

Gerenciar a ata de registro de pre90s;

18.1.8.

Conduzir eventuais renegocia96es dos pre90s registrados;

18.1.9.

Aplicar, garantida a ampla defesa e o conlraditdrio, as penalidades decorrentes de

infra96es no procedimento licitatdrio; e

18.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditdrio, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de pre90s ou do descumprimento das
obriga96es contratuais, em rela9ao as suas prdprias contrata96es.

18.2. O drgao gerenciador poderd solicitar auxilio tecnico aos drgSos participantes para execu9aq..,,^^
das atividades previstas nos incisos 18.1.3,18.1.4 e 18.1.6.
www.cantanhede.ma.gov.br
cpI@cantanhede.ma.gov.br

Pra9a Paulo Rodrigues. 01, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
Pdgina 20 deSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO
PREf[tTURR

DE

19. DAS COMPETENCIAS DO 6RGA0 PARTICIPANTE

19.1. 0 orgao participante sera responsavel pela manifesta^ao de interesse em participar do registro
de prefos, providenciando o encaminhamento ao 6rgao gerenciador de sua estimativa de consume,
local de entrega e, quando couber,cronograma de contratafao e respectivas especificafoes ou termo
de referenda ou projeto b^sico, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de pre9os do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:

19.1.1.

Garantir que os atos relatives k sua inclusSo no registro de prefos estejam formalizados

e aprovados pela autoridade competente;

19.1.2.

Manifesiar,junto ao orgSo gerenciador, mediante a utilizafSo da Inten9ao de Registro

de Pre90s,sua concordancia com o objeto a ser licitado, antes da reaIiza9ao do procedimenlo
licitatorio; e

19.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de pre9os, inclusive de eventuais altera9oes,
para o correto cumprimento de suas disposi9oes.

19.2.

Cabe ao orgao participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades

decorxentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pre90s ou do descumprimento

das obriga9oes contratuais, em rela9ao as suas proprias contrata9oes, informando as ocorrencias ao
6rg5o gerenciador.

19.3.

A ComissSo Permanente de Licita9ao, 6rg5o responsdvel pelo gerenciamento do Registro de

Pre90s, desde que autorizada a adesSo, poderd emitir Termo de Libera9ao dos itens solicitados por
orgaos nao participantes.

/^O. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR 6RGA0 OU ENTIDADES NAO
PARTICIPANTES

20.1. A Ata de Registro de Pre9os podera ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da
Administra9ao Publica que nSo tenha participado do certame licitatdrio, mediante previa consulta
ao Orgao Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2.

Os Orgaos e entidades da Adminislra9ao Publica que nSo participaram do Registro de Pre90s,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pre90s, deverao manifestar seu interesse junto
ao OrgSo Gerenciador da Ata, para que este, atravds da GPL, indique os possiveis fomecedores e
respectivos pre90s a serem praticados, obedecida a ordem de classifica9ao.

20.3. Cabera ao fomecedor beneficidrio da Ata de Registro de Pre90s, observadas as condi9oes nela
estabelecidas,optar pela aceita9ao ou n5o dos itens, decorrente de adesao, desde que nao prejudique
as obriga96es anteriormente assumidas.
^
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20.4. 0 quantitative decorrente das adesoes a Ata de Registro de Pre?os nao podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitative de cada item registrado na Ata de Registro de Pre9os para o
orgao gerenciador e orgaos participantes, independentemente do numero de orgaos n5o
participantes que aderirem (Decreto Municipal n° 274/2021);

20.5.

As aquisi^oes ou contrata^oes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por

orgao ou entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Pre90s para o orgao gerenciador e orgaos participantes (Decreto Municipal n° 21A/2021);

20.6.

Apos a autoriza9ao do orgao gerenciador, o drgSo n3o paiticipante devera efetivar a aquisi9ao

ou contrata9ao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata, conforme
Decreto Municipal n° 274/2021;

20.6.1. A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA podera autorizar, excepcional e
justificadamente, a prorroga9ao do prazo previsto no Decreto Municipal n° 274/2021,
respeitando o prazo de vigencia da ata, quando solicitada pelo orgSo nSo participante.
20.7.

Compete ao orgao nao participante os atos relatives a cobran9a do cumprimento pelo

fomecedor das obriga96es contratualmente assumidas e a aplica9ao, observada a ampla defesa e o
contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,

em rela93o as suas proprias contrata96es, informando as ocorrencias ao orgao gerenciador.
21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1.

Apos a homologa9ao da licita9ao, em sendo realizada a contrata9ao, sera firmado Termo de

Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2. 0 adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias liteis, contados a partir da data de sua
convoca9ao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso

^

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autoriza9ao), sob pena de decair do direito a contrata9ao, sem
prejuizo das san9oes previstas neste Edital.
21.2.1. Altemativamente a convoca9ao para comparecer perante o orgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administra9ao

podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondencia
postal com aviso de recebimento(AR)ou meio eletronico, para que seja assinado ou aceito
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicita9ao justificada do adjudicatirio e aceita pela Administra9ao.
21.3.

0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada,

implica no reconhecimento de que:
21.3.1.
A referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a rela9So de negocios ali
estabelecida as disposi96es da Lei n° 8.666, de 1993;
21.3.2. a contratada se vincula a suaproposlae as provisoes contidas no edital e seus anexos;
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21.3.3.

a contratada reconhece que as hipoteses derescisao sao aquelas previstas nos artigos 77

e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administrafao previstos nos artigos 79 e
80 da mesma Lei.

21.4. 0 prazo de vigencia da contrata9ao e ate 31 de dezembro do ano em exercicio prorrogavel
conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de referenda e/ou termo de contrato.
21.5.

Previamente a contrata9ao a Administra$ao realizara consultas para identificar possivel

suspensao temporaria de participafao em licita9ao, no ambito do orgao ou entidade, proibi9ao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto

no art. 29, da lnstru9ao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei
n° 10.522, de 19 dejulho de 2002, consulta previa ao CADIN.

^

21.6.

A comprova9ao das condi95es de habilita9ao consignadas no edital, que deverSo sermantidas

pelo licitante durante a vigencia do contrato,

21.7.

Na hipotese de o vencedor da licita9ao nSo comprovar as condi96es de habilita9ao consignadas

no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pre9os, a Administra93o, sem

prejulzo da aplica9ao das san9oes das demais comina96es legais cabfveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de cIassifica9ao, para, apos a comprova93o dos
requisites para habilita9ao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negocia9ao, assinar o contrato.
22.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1.

As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas no

Termo de Contrato, anexo a este Edital.
23.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

23.1.

Os criterios de recebimento e aceita93o do objeto e de fiscaliza9ao est3o previstos no Termo de

Referenda e/ou Termo de Contrato.

24. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1.

As obriga9oes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referenda

e/ou Termo de Contrato.

25.

DO PAGAMENTO

25.1.

As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referenda e/ou Termo de

Contrato, anexo a este Edital.

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

26.1.

Comete inlfa9ao admlnistrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002,o lidtante/adjudicatario

que:

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

Prapa Paulo Rodrigues, 01. Centre.
Cantanhede-MA. Cap 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.gov.br /
Pigina 23 de 60

•r<

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO

PREKITURR DC
ru^uir

26.2.

26.1.2.

n2o assinar a ata de registro de prefos, quando cabi'vel;

26.1.3.

apresentar documentafao falsa;

26.1.4.

deixar de entregar os documentos exlgidos no certame;

26.1.5.

ensejar o retardamento da execu9So do objeto;

26.1.6.

n5o mantiver a proposta;

26.1.7.

cometer fraude fiscal;

26.1.8.

comportar-se de modo inidoneo;

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declara9ao falsa quanto as condi96es de

participa9ao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licita93o, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

26.3.

O licitante/adjudicatirio que cometer qualquer das infra96es discriminadas nos subitens

anteriores ficara sujeito, sem prejui'zo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san96es:
26.3.1. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contrata9ao;
26.3.2. Multa de ate 10%(dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

26.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administra9ao Piiblica opera e atua concretamente, pelo prazo de
ate dois anos;

26.3.4.

Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio e descredenciamento no SICAF,

pelo prazo de at6 cinco anos;

26.4. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Piiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

26.5.
26.6.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san96es.
Se, durante o processo de aplica9ao de penalidade, se houver indicios de pratica de infra9ao

administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo 3
administra9ao piiblica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apura95o da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com

despacho fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instaura9ao de investiga9ao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabiliza9ao - PAR.

26.7. A apura9ao e o julgamento das demais infra96es administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administra9ao Piiblica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, seguirSo seu rito normal na unidade administrativa.

26.8. 0 processamento do PAR n2o interfere no seguimento regular dos processes administrativos
especificos para apura9ao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administra95o Ptiblica Municipal
resultantcs de ato lesivo cometido por pessoajuridica, com ou sem a participa9ao de agente piiblico.
26.9. Caso o valor da multa nSo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do

licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do C6digo Civil.

www.cantanhede.ma.gov.br
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26.10. A apUca9ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo adminislrativo que

assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
26.11. A autoridade competente, na aplica93o das san9oes, levar3 em considera9ao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado k Administra93o,
observado o princi'pio da proporcionalidade.
27. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

27.1.

Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sess3o publica, qualquer

pessoa podera impugnar este Edital.

27.2.
A impugna9ao poder3 ser realizada per forma eletronica, pelo e-mail
cDl@,cantanhede.ma.gov.br ou por peti9ao dirigida ou protocolada no endere90 Avenida Pra9a Paulo
Rodrigues, n° 01 CEP: 65.465-000, Centro- CANTANHEDE/MA,Setor de Licita96es.
27.3.

Cabera ao Pregoeiro, decidir sobre a impugna93o no prazo de a.l6 dois dias uteis contados da

data de recebimento da impugna9ao.

27.4.

Acolhida a impugna9ao, serd defmida e publicada nova data para a realiza93o do certame.

27.5.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverSo ser enviados ao

Pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores k data designada para abertura da sessSo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endere90 indicado no Edital.

27.6.

O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da

data de recebimento do pedido.

27.7.

As impugna9oes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
27.7.1. A concessao de efeito suspensive a impugna93o 6 medida excepcional e dever3 ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licita93o.

27.8.
^
28.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos ser3o divulgadas pelo sistema e vincularSo os

participantes e a adminisira9ao.
DAS DlSPOSigOES GERAIS

28.1.

Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico,

28.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a realiza93o do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n3o haja comunica93o em
contrario, pelo Pregoeiro.

28.3.

Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e diuante a sess3o publica observar3o o

horario de Brasilia - DF.

28.4.

Nojulgamento das propostas e da habilita9ao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que n3o
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
flindamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fiw
de habilita9ao e classifica9ao.

28.5.

A homologa93o do resultado desta licita9ao nko implicara direito k contrata9ao.
wviw.cantanhede.ma.gov.br
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28.6. As normas disciplinadoras da licita9§o serSo sempre interpretadas em favor da amplia95o da
disputa entre os interessados, desde que n5o comprometam o interesse da Administra93o, o
principio da isonomia, a fmalidade e a seguran9a da contrata9ao.
28.7.

Os licitantes assumem lodes os cuslos de prepara9ao e apresenta9ao de suas propostas e a

Administra9ao nao serd, em nenhum caso, responsavel per esses custos, independentemente da
condu9ao ou do resultado do processo licitatdrio.

28.8.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do imcio

e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administra9ao.

28.9. 0 desatendimento de exigencias formais nSo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possi'vel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

28.10. Em caso de divergencla entre disposi96es deste Edital e de seus anexos ou demais pe9as que
compoem o processo, prevalecera as deste Edital.

28.11. 0

Edital
esta
disponibilizado,
na
https://cantanhede.ma.uov.br/licitacaolista.phD:
httDs://\vww6.tce,ma.gov.br/sacoD/muralsite/iriural.zul

Integra,

no

endereqo
eletronico
httD://www.licitanet.com.br/;

ou solicitados atraves do e-mail:

cpl@cantanhede.ma.Gov.br e tambem poderSo ser lidos e/ou obtidos no endere9o Pra9a Paulo

Rodrigues, n° 01, CEP: 65.465-000, Centro - Cantanhede/MA, nos dias uteis, no horario das
OShOOmin as 12h00min, mesmo endere90 e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerao com vista franqueada aos interessados.
28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
28.12.1.

ANEXO I - Termo de Referenda

28.12.2. ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Pre90S
28.12.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato

28.12.4.

ANEXO IV-Modelo de Proposta

Cantanhede/MA, 29 de setembro de 2021

Emimo R(^drigU«^^^iW Nefo
/ ^regoeiro Oficial
Resppns^ei pela elabora93o do edital

www.cantanhede.ma-gov.br
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N" 018/2021
1. OBJETO

Registro de pre90s para eventual e flitura aqulsigao de vei'culo destinado a manuten^Ho das atividades da
guarda municipal de Cantanhede/MA.
2. JUSTIFICATIVA

Faz-se necessaria a aquisi9ao do veiculo, para o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos pela Guarda
Municipal, que em posse do veiculo tipo viatura, conseguirao otimizar os servi9os de patrulhamento,
atingindo com mais agilidade e rapidez nos pontos de difici! acesso dentro da zona urbana e rural deste
;>^unicipio.
3. VALOR MEDIC

Os valores de referencia adotados foram extraidos atraves do sistema de Banco de Pre90s, com valores

praticados per outros orgaos da Administra9ao Publica, apos avalia9ao criteriosa na qual se constatou a
inexistencia de grandes varia96es, nao comprometendo a estimativa do pre90 de referencia, representando de
forma satisfatdria OS pre9os praticados no mercado, foi estimado o valor total de R$ 129.811,11 (cento evinte
e nove mil, oitocentos e onze reais e onze centavos).

4. ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS.

ITEM

DESCRICAO
Veiculo

zero

Km,

ano/modelo

UNO
no

V. UNT

V. TOTAL

R$ 129.811,11

RS 129.811,11

minimo

correspondente ^ data da aquisi^So e da linha de
produfao comercial, devidamente licenciada e

empiacada, com primeiro emplacamento em nome da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, motoriza^ao
minima 1.6, bicombustivel (eianol, gasolina), quatro

portas laterais,,capacidade para 05 passageiros, cambio
minimo de 05 machas e 01 r^, veiculo na cor azul

marinho ou branca original de fabrica, em
conformidade com o PROCONVE (Programa de
Controle de Polui^ao do Ar para Veiculos

Automotores) e com o Cddigo de TrSnsito Brasileiro,

equipamentos originals de ftbrica, cumulativamente
com; Todos os acess6rios exigidos pelo CONTRAN;
bancos dianteiros reclinaveis com apoio de cabe?a;
bancos dianteiros e traseiros forrados com capa de

couro;direcao hidriulica ou el6trica, original de fabrica;
sistema de freios ABS; capacidade para transportar no

minimo cinco pessoas, inctuindo o moiorista; potencia
minima 110 CV; altura minima do solo 151 mm; cintos

de seguran9a de 3 (tres) pontos nos bancos dianteiros e
traseiros (pelo menos os laterais); duas chaves de
igni^ao (original e c6pia); barras de prote9ao contra

impactos laterais nas quatro portas; retrovisor extemo
el^trico ou manual no lado direito e lado esquerdo;

tapetes de borracha; tomada eletrica de 12 V no painel|
Prafa Paulo Rodrigues, 01, Centre.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000
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Dt

cjtmmE

deverSo ser dotados de lentes colimadoras difusoras,
confeccionadas em pldstico de engenharia, com
resistencia automotiva e alta visibiiidade; Cada mddulo
deverd obedecer d seguinte especifica^So: Alimenta?ao
nominal; 12 Vcc; Intensidade luminosa: Ndo inferior a

500 candelas, cuja comprova^do se dard por meio de
laudo tdcnico, conforme teste SAE J595 — Classe 1/

RED (Peak Luminous Intensity), no ponto HV, sendo
aceita perda mdxima de intensidade de atd 10%,ap6s 30
minutos. Acessdrios complementares: Todos os custos
referentes a materials e instalafdo da caracteriza9ao
deverSo estar inclusos no valor da proposta. Durante o

perlodo da garantia a assistdncia tdcnica serd prestada
pelo fomecedor do(s) bem(ns), ou atravds de
concessiondria autorizada localizada no Estado do

Maranhdo, onde englobard todas as manuten95es

preventiva e corretivas, durante o prazo de garantia, de
acordo

com

os

manuais

e

as

normas tdcnicas

especfficas, a fim manter os veiculos e equipamentos
em perfeitas condi9ees de uso.
5. FONTE DE RECURSO

As despesas decorrentes desta Hcita^ao correrao por conta de recursos consignados no Or^amento Geral da
Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, que serd informado no ato de formalizafao do contrato, conforme
regulamentado pelo Decreto Municipal n° 274/2021,
6. ATA DE REGISTRO DE PREgOS

6.1.

A Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA podera convocar a detentora do Registro a prestar os

respectivos objetos, na forma e condifoes fixadas no presente Termo de Referencia, no Edital e na Ata de
Registro de Pre^os, que tera validade de 1 (um)ano, contado a partir da data de sua assinatura.
6.2.

A detentora do Registro devera manter as mesmas condi96es de habilita^ao exigidas neste Pregao,

durante a vigencia da Ata.

*^.3.

A existencia do Registro nao obriga a Prefeitura Municipal a efetivar as contrata96es na quantidade

estimada, ficando-lhe facultada a conlrata9ao por outras modalidades, respeitada a legisla9ao relativa as

licita9oes, sendo assegurado ao beneficiario do registro o direito de preferencia da presta9ao em igualdade de
condi96es.

6.4.

Quando da necessidade de contrata9ao, a respectiva Secretaria Municipal consultara o 6rg2o

Gerenciador para obter a indica9ao do prestador, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos
pre90S registrados.

6.5.

O fomecedor incluido na Ata de Registro de Pre90s estara obrigado a retirar as respectivas Notas de

Empenho e a celebrar o Contrato ou instrumento equivalente que poderSo advir, nas condi9oes estabelecidas
no Edital e na propria Ata, observado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de recebimento da
notifica9ao.
7. FORMA DE FORNECIMENTO:

7.1 - A forma de fomecimento do veiculo sera mediante apresenta9ao de requisi9ao propria do executor do

contrato da Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA,em 01 (uma)via, devendo conter no avesso, carimbo
em alto relevo e devidamente assinada por servidor autorizado, contendo os seguintes dados:
www.cantanhede.ma.gov.br
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a) Cliente: Secretaria Municipal Requisitante;
b)Informar a quantidade do(s) vei'culo(s);
c)Informar o valor referente ao veiculo;
d)Informar a data do fomecimento;
e) Assinatura do fimcionario da empresa;
f) Assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

7.2.0 veiculo devera ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria soHcitante, no seu endere^o ou
em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fomecimento, no prazo m^imo
de ate 30 (trinta) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Fomecimento.
7.3. Durante a execu9ao do contrato, a contratada devera obedecer rigorosamente as especifica§5es constantes
^presente Termo de Referencia.
8. FORMA DE CONTRATACAO

8.1 A Contrata9ao sera realizada por meio de licita9ao na modalidade Preg3o Eletronico, para Registro de
Pre90s, do tipo menor pre90 por item.
9. REQUISITOS DE HABILITACAO

9.1 - A habilita9ao da licitante far-se-a com a apresenta9ao dos seguintes documentos:

a) Registro Coraercial, no caso de empresa individual, acompanhado de copia autentica do documento
de identidade do titular;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e suas eventuais altera96es, ou ato constitutivo
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, acompanhado de copia autentica do
documento de identidade dos socios;

c) Inscri9ao do Ato Constitutivo no orgao competente acompanhada, no caso de sociedades simples, de
prova da diretoria em exercicio, acompanhado de copia autentica do documento de identidade dos
socios;

d) Decreto de autoriza9ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais e ato de registro ou autoriza9ao para funcionamento expedido pelo orgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

e)Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica(CNPJ).

f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal da licitante, mediante apresenta9ao de Certidao de
Debitos e a Divida Ativa da Uniao.

g) Prova de regularidade com a Fazenda Estaduai do domici'iio ou sede da licitante, emitida ate 60

(sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando nao vier expresso o prazo de validade,
mediante apresenta9ao de Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Ddbitos e da
Divida Ativa.

h)Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal,do domicilio ou sede da licitante, emitida at^ 60
(sessenta) dias antes do recebimento dos envelopes, quando nSo vier expresso o prazo de validade,
mediante apresenta9ao de Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Debitos e da
Divida Ativa;

■

Alvara de Localiza9ao e Funcionamento (apreseDta9ao facultativa);
www.cantanhede.ma.gov.br
cpi@canlanhede.ma.gov.br
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i) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
j) Certidao Negativa de D^bitos Trabalhistas - CNDT.

k) Certidao Negativa de falencia, de concordata, de recuperafao judicial ou extrajudicial (Lei n° 11.101,
de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 60(sessenta) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;
1) Balan9o patrimonial e demonstra96es contabeis com notas explicativas (Resolu9ao CFC N.° 1.418/12),
do ultimo exercicio social,ja exigi'veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa9ao
fmanceira da empresa, vedada a sua substitui9ao por balancetes ou balan90S provis6rios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3(tres) meses da data de apresenta9ao da
proposta;

1.1) Serao considerados aceitos como na forma da lei o balan90 patrimonial e demonstra9oes contabeis
assim apresentados: Publicados em Diario Oficial ou Publicados em jomal de grande circula9ao ou Por
copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa, na
forma da lnstru9ao Normativa n° 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro

Empresarial e lntegra9ao - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento 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;

1.2) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta9ao de balan90
patrimonial e demonstra9oes contabeis referentes ao periodo de existencia da sociedade, devidamente
registrados na Junta Comercial;

1.3) As empresas com menos de 01 (um) exercicio fmanceiro deve cumprir a exigencia deste subitem
mediante a apresenta9ao do Balan90 de Abertura;

1.4) E admissivel o balan90 intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

1.5) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante e acompanhado obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, conforme disposto nos artigos 1.180, Pardgrafo
Unico, 1.181, Paragrafo Unico e 1.184, §2° da lei 10.406/2002;

1.6) A comprova9ao da situa9ao fmanceira da empresa sera constatada mediante obten9ao de indices de
Liquidez Geral(LG)e Liquidez Corrente(LC), superiores a 1 (um)resultantes da aplica9ao das formulas:

Indice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo

Circulante + Exigivel a Longo Prazo >

Indice de Liquidez Corrente =

1,0

Ativo Circualnte

circulante" "

1.7) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um)em qualquer dos indices de Liquidez
Geral(LG)e Liquidez Corrente (LC),deverao comprovar,considerados os riscos para a Administra9ao,e,
Pra9a Paulo Rodrigues, 01, Centro.
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a crit^rio da autoridade competente, o capital mlnimo ou o patrimonio Hquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contrata?5o ou do item pertinente.

1.8) Na hipotese de altera^So do Capital Social, apos a realizagao do Baian^o Patrimonial, a licitante deverd
apresentar documentafao de altera9ao do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou
Entidade em que o Balan90 foi arquivado.

1.9) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real e Presumido, devera apresentar juntamente com o
Balan90 Patrimonial, c6pia do recibo de entrega da escritura9ao contabii digital - SPED CONTABIL,nos
termos dalNRFB 1.420/2013, alteradapela IN RFB n" 1.594/2015, e 1.422/2013, Instru9aoNormativan°
2.003, de 18 de Janeiro de 2021).

li^

m)Apresenta9ao de, no minimo,01 (urn) atestado/declara9ao de capacidade tecnica, compativel com
o objeto desta licita95o, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que o licitante
fomeceu, de modo satisfatorio, veiculos da mesma natureza ou similares aos da presente licita9ao. 0
atestado devera ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endere90 completo,

devendo ser assinado por seus socios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor
responsavel,com expressa indica9ao de seu nome completo e cargo/fun9ao;

m.l) As empresas de forma facultativa poderao apresentar juntamente com o(s) atestado(s) de
capacidade tecnica, copias dos contratos com suas planilhas e respectivas notas ficais evitando a
possivel abertura de diligencias.
10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

10.1.0cumprimento das obriga96es constantes da licita9ao sera acompanhado e fiscalizado,em todos os seus
termos, pelo Gestor de flscaliza9ao de contratos da Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA, o Sr. Elias
Aguiar Pinto, ou, em seus impedimentos legais, por seu substitute eventual, representando a Prefeitura
Municipal de Cantanhede - MA.

10.2. O representante da Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA anotara em registro prdprio todas as
ocorrencias relacionadas com o fomecimento do item, objeto deste Registro de Pre90s, determinando o que
for necessario a reguIariza9ao das falhas ou impropriedades observadas. A 3930 da fiscali2a95o n3o exonera a
contratada de suas responsabilidades contratuais.
11. DOPAGAMENTO

11.1 Apos aceita9§o e ateste de recebimento defmitivo do veiculo efetuado na Nota Fiscal, o pagamento sera

efetuado no prazo de ate 30(trinta)dias,desde que nao haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA,
mediante a apresenta93o de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da
respectiva Ordem de Fomecimento e das Certidoes de Regularidade Fiscal:

> Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante apresenta93o das
Certidoes Negativas ou Positiva com efeito de negativa de D^bitos e da Di'vida Ativa;
/
> Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi9o;
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Praca Paulo Rodrigues, 01, Centra.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

cpl@cantanhede.ma.gov.br
Pdgina 32 de 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LlCITAgAO
PRtFtlTURR 0(

> Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justi^a do Trabalho, mediante apresenta9ao

da CertidSo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fomecedor
apresentar em sua proposta.

12. DAS OBRIGACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE-MA.
12.1. Cabera a Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA.

a) acompanhar e fiscalizar a execu9ao do contrato;

b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada as dependencias do contratante para tratar de
assuntos pertinentes ao item contratado;

c) rejeitar, no todo ou em parte, o item em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;

e) proporcionar todas as condi9oes necessarias ao bom andamento do fomecimento atestado.
e) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.
13. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

13.1 Alem dos casos comuns, implicilos ou expresses no Contrato, nas especifica9oes e nas leis aplicaveis a
especie, cabe exclusivamente a Contratada:

a) manter preposto durante todo o periodo de vigencia da licita9ao, para representa-lo sempre que for
necessario;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Mimicipal de Cantanhede - MA,ou ao seu
substitute eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessarios;

c) manter, durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obriga96es assumidas,
todas as condi9oes de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

d)responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administra9ao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa, ou dolo na execu9ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliza9ao ou o acompanhamento do contratante;

e)cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determina96es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a materia objeto da
contrata9ao, cabendo-lhe unica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer
transgressSo de seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscaliza9ao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condi9oes
inadequadas aos produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execu9ao do
contrato;

g)nao transferir a terceiros,quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado,sem a devida anuencia
da Prefeitura Mimicipal de Cantanhede - MA.

h)correqao de todo e qualquer item que for entregue improprio ou em desacordo com o exigido;
i) entregar o veiculo no prazo, condiqbes e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigaqoes
assumidas, sem qualquer onus a Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA.

1) a contratada serd responsavel pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregadoy
subordinados ou prepostos.

•—J-—.
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14 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 - Se a proponente vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Prefos, retirar aNota de Empenho
ou assinar o Contrato ou instrumento equivalente, a sessao poderd ser relomada e as demais licitantes
chamadas na ordem de classifica9ao, sujeitando-se a proponente desistente as seguintes penalidades:

a)Suspensao temporaria do direito de participar de licita^des e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Cantanhede/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco)anos;
b) Multa de 10%(dez por cento)do valor global da proposta, devidamente atualizada.
14.2 - Nos casos das ocorrencias abaixo, ficara sujeita a Contratada a aplicagSo das seguintes multas
moratorias;

a) Atraso no fornecimento: De atd 7 dias corridos: multa de 15%(quinze por cento)do valor do contrato;

^ De 8 a 15 dias corridos: 30% (trinta por cento) do valor do contrato; A partir do 16" dia serd rescindido o
contrato sem prejuizo das demais san96es;

b) Fornecer em quantitatlvo menor do que o requerido: Multa de 5%(cinco por cento) sem prejuizo
da complementa9ao no prazo de 5 dias uteis;

c) fornecimento diverse do requerido: Multa de 5% (cinco por cento) sem prejuizo da entrega do
veiculo correto no prazo de 30(trinta) dias uteis.

14.3 - No caso de inexecu9ao total ou parcial do objeto deste Pregao, a Administra9ao podera garantida a
previa e ampla defesa, aplicar as seguintes san96es:
a) Advertencia;

b) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total da respectiva nota de empenho;
c) Suspensao temporaria de participar em licita9ao e impedimento de contratar com a Prefeitura de
Cantanhede/MA, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;

d)Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica enquanto perdurarera
OS motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante a prbpria autoridade
que aplicou a penalidade.

^14.4 - As san96es previstas nas alineas "a"',"c" e "d" poderao ser aplicadas conjuntamente com a prevista
na alinea "b".

14.5 ■ Cabera ao fiscal do Contrato, designado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, propor a

aplica9ao das penalidades previstas, mediante relatorio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem
a proposi9ao.

14.6 - A Contratada estara sujeita a aplica9ao de san95es previstas neste item, dentre outras hipoteses legais,
quando:

a) Fornecer o veiculo em desconformidade com o especificado e aceito;
b)NSo corrigir, no prazo estipulado, o item recusado pela Contratante;
c) Desctimprir os prazos e condi9oes previstos no Pregao.

'

14.7 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da
execu9ao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu9ao do Contrato, comportar-se de
modo iniddneo, flzer declara9ao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da ampla defesa,
ficara impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA, pelo prazo de ate 05
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(cinco) anos, enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate qua seja promovida a
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejui'zo da aplica9ao das multas
previstas neste Edital e das demais comina96es legais.
14.8 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notifica9ao,
em conta bancaria a ser informada pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

14.9 - 0 valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigavel oujudicialmente.

14.10 - Nenhum pagamento sera feito a Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que Ihe tenham
sido aplicadas.
'K

14.11 - Apos a aplica9ao de qualquer penalidade prevista neste capi'tulo, realizar-se h comunica9So escrita a
Contratada e publica9ao na imprensa oficial (exclui'das as penalidades de advertencia e multa de mora),
constando o fundamento legal.
15.fundamenta<;ao legal

15.1.0 objeto deste Termo de Referenda se fundamenta na Lei Federal n" 10.520/2002, Decreto Municipal
n° 274/2021, Lei Complementar n° 123/2006, utilizando-se subsidiariamente as normas da Lei n° 8.666/93 e
suas altera96es e demais normas pertinentes.

16. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.1. Ocorrendo desequilibrio economico-fmanceiro do contrato, a Administra9ao poderd reestabelecer a
rela9ao pactuada, nos termos do art. 65,inciso II, alinea d,da Lei Federal n.° 8.666/93, mediante comprova9So
doctimental e requerimento expresso do contratado.
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ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
PREGAO ELETRONICO N° 018/2021

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N°
PREGAO ELETRONICO K _/
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2009002/2021

0 MUNICIPIO DE CANTANHEDE, ESTADO DO MARANHAO, pessoa juridica de direito publico
intemo, por meio
inscrita no CNPJ/MF
com sede na
bairro,
CANTANHEDE/MA - MA, nesle ato Representada pelo

portador(a) do R.G n°

o Sr

e inscrito(a) no CPF sob n"

brasileiro(a),

residente neste Municipio de

CANTANHEDE/MA, nesle ato denominado simplesmente ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO

DE PRE(;OS,realizado por meio do PREGAO ELETRONICO N° ..../

tudo em conformidade com o
processo administrativo n°..../ , nas clausulas e condi96es constantes do instrumento convocatorio da
licita9ao supracitada, e a respectiva homologa95o, RESOLVE registrar os pre90s da empresa
CNPJ

,estabelecia na Rua/Av

n°

Bairro

na cidade de

- Estado de
CEP
Fone/Fax
E-mail
neste ato representado pelo Sr (a)
,brasileiro(a)
portador do RG
SSP/.... e CPF/MF n°
atendendo
as condi9oes previstas no instrumento convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Pre90s,
sujeitando-se as paries as normas constantes das Leis Federals n° 8.666/93, 10.520/2002, Decreto

Municipal n° 274/2021 e demais legisla9oes aplicaveis, e em conformidade com as disposi96es a seguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as clausulas e condi96es gerais para o Registro de pre9os para eventual e
futura aquisi9ao de velculo destinado a manuten95o das atividades da guarda municipal de
Cantanhede/MA, conforme especifica95es do Termo de Referenda - Anexo I do Edital de Pregao

Eletronico para Registro de Pre90s n°

/

constituindo assim, em documento vinculativo e

obrigacional as paries.
CLAUSULA SEGUNDA -DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instru96es que compoem o Pregao Eletronico
para Registro de Pre90S n° _/__,completando-a para todos os fins de direito, independentemente de
sua transcri9ao, obrigando-se as paries em todos os sens termos.

GLAUSULA TERCEIRA -DOS PREGOS REGISTRADOS

3.1. Os pre90s dos produtos estao registrados nos termos da proposta vencedora do Pregao Eletronico n°
018/2021 - Sistema de Registro de Pre90s, conforme a tabela(s) abaixo:
Valor Registrado R$

Unid.

Especifica9ao

Quant.
Unitario

Total
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3.2. O pretpo contratado serd fixo e irreajustavel, ressalvado o disposto na clausula sdtima deste
instrumento.

3.3. A existencia de prefos registrados ndo obrigara a Administra?3o a firmar contrata(?Ses que deles

poderSo advir, facultada a realiza9ao de licita^ao especifica ou a contratafSo direta para a aquisi9So
pretendida nas hipoteses previstas na Lei n° 8.666/1993, mediante fundamenta9ao, assegurando-se ao
beneficiario do registro a preferencia de fomecimento em igualdade de condi96es,

3.4. Os pre9os, os quantitativos, o fomecedor e as especificagoes resumidas do objeto, como as possiveis
altera96es da presente ARP, serao publicadas no Diario Oficial, na forma de extrato, em conformidade
com o disposto no paragrafo linico do artigo 61, da Lei de Licita96es.
CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO DE VIGENGIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Pre90s sera de 12 (doze) meses continuos, incluidas as
eventuais prorTOga96es, contados a partir da data de sua publica9ao no Diario Oficial, conforme inciso III
do § 3° do art. 15 da Lei n° 8.666/93.

CLAuSULA QUINTA-DOS PRODUTOS

5.1. Os produtos deverSo ser entregues, na especifica9ao, quantidade e periodicidade especificadas no
Edital, Termo de Referenda- Anexo I e nesta ARP,sendo que a inobservancia destas condi96es implicard
recusa sem que caiba qualquer tipo de reciama9ao por parte da inadimplente.

clAusulasexta-dopagamento

iiS

6.1. Os pagamentos referentes ao fomecimento do objeto da presente Ata sera efetuado nos termos do
edital da liciia9ao e anexos.

clAusula setima -da alteracAo do PRECO praticado no mercado e do

REEQUILfBRIO DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.1. A Ata de Registro de Pre90S n3o podera softer acrescimos nos quantitativos fixados, inclusive o
acr6scimo de que trata § 1° no art. 65 da Lei n" 8.666/93.

7.2. Durante a vigencia da Ata, os valores registrados serSo fixos e irreajustdveis, exceto nas hip6teses,
devidamente comprovadas, de ocorrencia de situa9ao prevista na alinea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
n° 8.666/93 ou redu93o dos pre90s praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrencia de situa93o prevista na ali'nea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
8.666/93, o 6rgao Municipal responsdvel, se Julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatorio.
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7.4. Os pre^os registrados poderSo ser revistos em decoirencia de eventual redu9ao dos pre9os praticados
no mercado ou de fate que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Orgao Gerenciador)
promover as negocia9oes junto aos fornecedores, observadas as disposi96es contidas na alinea "d" do
inciso II do caout do art. 65 da Lei n° 8.666. de 1993.

7.5. Quando o pre90 registrado tomar-se superior ao pre90 praticado no mercado por motivo superveniente,

0 orgao gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a redu9ao dos pre90s aos valores
praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que n3o aceitarem redttzir seus pre90S aos valores praticados pelo mercado serao
liberados do compromisso assumido, sem aplica93o de penalidade.

7.5.2. A ordem de c[assifica9§o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre90s aos valores de mercado
observara a c!assifica9So original.

7.6. Quando o pre9o de mercado tomar-se superior aos pre90S registrados e o foraecedor nao puder cumprir
o compromisso, o drgSo gerenciador podera:

7.6.1. Liberar o fomecedor do compromisso assumido, caso a comunica95o ocorra antes do pedido de
fomecimento, e sem aplicaqao da penalidade se confirmada a veracidade dos motives e comprovantes
apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportimidade de negocia9ao.

7.7. Nao havendo exito nas negocia96es, a Prefeitura devera proceder a revoga9§o da respectiva Ata de
Registro de Pre90s, adotando as medidas cabiveis para obten9ao da contrata9ao mais vantajosa.
7.8. Sera considerado pre90 de mercado, os pre90s que forem iguais ou inferiores a m^dia daqueles
apurados pela Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA para deteiminado item.

7.9. Em qualquer hipotese os pre90s decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os praticados no
mercado, mantendo-se a diferen9a percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta
do Fomecedor e aquele vigente no mercado k epoca do registro.

7.10. As altera96es de pre90s oriundas da revisao, no caso de desequilibrio da equa9ao economicofmanceira, serao publicadas no Diario Oficial.
clAusula oitava-do cancelamento da atade registro DEPRECQS

8.1. O fomecedor tera seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA quando: ,

8.1.1. Nao formalizar a Ata de Registro de Pre90s, semjustificativaaceitavel;

''7!^

8.1.2. Descumprir as condi96es da Ata de Registro de Pre90s;
8.1.3. Nao aceitar reduzir seus preqos registrados na hipotese de se tomarem superiores aos praticados no
mercado;
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8.1.4. Estiver suspense de participar de licitafao e impedido de contratar com o municipio, nos termos do
art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidoneo para licitar e contratar com a Administra9ao nos termos do art. 87 da Lei
8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administra9ao nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.
8.1.7. Nao receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administra95o, sem justificativa aceitavel;

8.2. A Ata de Registro de Pre90s podera ainda ser cancelada pela Administra9ao unilateralmente, nos

termos da legisla9ao pertinente, em especial pela ocorrencia de uma das hip6teses contidas no art. 78 da
Lei n° 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipoteses previstas, assegurados o contradit6rio e ampla defesa, sera
formalizado por despacho da autoridade competente do orgSo gerenciador.
8.4. 0 cancelamento do registro de pre90S podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso

fortuito ou for9a maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
8.4.1. Por razoes de interesse publico; ou
8.4.2. A pedido do fomecedor.

8.5. O fomecedor registrado poderd solicitar o cancelamento de seu registro de pre90 quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata, por ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execu9ao contratual, decorrente de caso fortuito ou for9a
maior;

8.6. A solicita9ao, pelo fomecedor, de cancelamento do pre90 registrado devera ser formulada com
antecedencia minima de 15(quinze) dias, instruida com a comprova9ao do fato ou fatos que justifiquem o
pedido, para aprecia9ao, avalia93o e decisSo da Administra9ao Publica Municipal.
8.7. O cancelamento do registro nao prejudica a possibilidade de aplica9ao de san9ao administrativa
quando motivada pela ocorrencia de infra9ao cometida pela empresa,observados os criterios estabelecidos
na clausula nona deste instmmento.

8.8. Da decisao da autoridade competente do drgio gerenciador se dara 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 endere90 do fomecedor, a comunica9ao sera
efetivada atraves de publica9ao na imprensa oficial, considerando-se cancelado o pre90 registrado, a contar
do terceiro dia subsequente ao da publica9ao.
www.cantanhede.ma.gov.br
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8.10. A Ata de Registro de Pre90S decorrente desta licita^ao sera extinta, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigencia.
CLAUSULA NONA-DAS OBRIGACOES DA BENEFICIARTA DA ATA

9.1. A empresa beneficiaria do registro de pre90s fica obrigada a:
9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Pre90S, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou

instrumento equivalente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contado da convoca9ao;
9.1.2. Executar o objeto nas condi9oes acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital
^ e seus anexos;

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

participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dole quando da entrega do objeto, nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaiiza9ao ou o acompanhamento pelo contratante;
9.1.4. Fomecer,sempre que solicitado, no prazo maximo de 5(cinco) dias corridos, a contar da notifica9ao,
documenta9ao atualizada de habilita9ao e qualifica9ao cujas validades encontrem-se vencidas;
9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resullantes da contrata9ao, e ainda pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios e obriga96es socials em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca
propria, vez que os seus funcionarios nao manterao qualquer vinculo empregaticio com o contratante;
9.1.6. Nao subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contrataqao;

9.1.7. Substituir os itens, as suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se
verificarera vicios, defeitos ou incorre9oes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, a contar da data da
notifica9ao, por item com caracteristicas e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administra9ao, durante todo periodo de vigencia da ata de registro de
preqos, para representa-la sempre que for necessdrio.
9.1.9. Comunicar a fiscaliza9ao do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condi9oes

inadequadas execu9ao do objeto ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execuqao do
contrato e prestar os esclarecimentos necessarios.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga96es
assumidas, sem qualquer onus para a Prefeitura.

y
9.1.11. Demais obriga96es definidas no Edital e anexos.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA PREFEITURA
10.1. A Prefeitura compromete-se a:
www.cantanhede.ma.gov.br
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10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis a boa execu9ao das obriga9oes contratuais,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representanles da CONTRATADA,
devidamente identificados, quando necessdrio, as dependencias da Prefeitura;
10.1.2. Fomecer atestados de capacidade tecnica quando soiicitado, desde qua atendidas as obriga96es
contratuais;

10.1.3. Notificar o foraecedor beneficiario do registro de pre9os quanto a requisi9ao 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/presta9ao do objeto e

^ interromper imediatamente a aquisi9ao/presta9ao, se for o caso;
10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condi96es estabelecidas na Ata e edital;
10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os pre90s registrados
permanecem compativeis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens em desacordo com as especifica9Qes e obriga95es assumidas
pelo fomecedor, alem daqueles que n3o apresentarem condi9oes de serem utiiizados;
10.1.8. Demais obriga9oes definidas no Edital e anexos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIllA - DA UTILIZA<pAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS PGR
6rgao ou ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

11.1.

A Ata de Registro de Pre90s podera ser utilizada por qualquer orgao ou entidade da Administra92o

Piiblica que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante previa consulta ao Orgao Gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os OrgSos e entidades da Administra9ao Publica que n3o participaram do Registro de Pre90s, qiiando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pre90s, deverSo manifestar seu interesse junto ao OrgSo
Gerenciador da Ata, para que este, atrav^s da CPU,indique os possi'veis fomecedores e respectivos pre90S
a serem praticados, obedecida a ordem de classifica9§o.
11.3.

Cabera ao fomecedor beneficiario da Ata de Registro de Pre90S, observadas as condi93es nela

estabelecidas, optar pela aceita93o ou n2o dos item, decorrente de ades3o, desde que nao prejudique as
obriga93es anteriormente assumidas.

11.4.

O quantitative decorrente das ades3es a Ata de Registro de Pre90s n3o poderd exceder, na totalidade,

ao dobro do quantitative de cada item registrado na Ata de Registro de Pre90s para o orgSo gerenciador e
6rg2os participantes, independentemente do mimero de orgSos n2o participantes que aderirem (Decreto
Municipal n" 274/2021);

—/
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11.5.
As aquisi96es ou contrata96es adicionais a que se refere este item nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a 50%(cinquenta por cento) dos quantitativos regislrados na Ata de Registro de Pre90s para o
6rgao gerenciador e 6rgaos participantes (Decreto Municipal n° 274/2021);

11.6.
Apos a autoriza9ao do orgao gerenciador, o orgao nSo participante devera efetivar a aquisi9ao ou
contrata9ao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigencia da ata, conforme Decreto
Municipal n° 274/2021;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de CANTANHEDE/MA poderd autorizar, excepcional e

justificadamente, a prorroga9ao do prazo previsto no Decreto Municipal n° 274/2021, respeitando o
prazo de vigencia da ata, quando solicitada pelo orgao nao participante.

JJ^7.

Compete ao orgSo nao participante os alos relatives d cobran9a do cumprimento pelo fornecedor das

obriga96es contratualmente assumidas e a aplica9ao, observada a ampla defesa e o contraditdrio, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cldusulas contratuais,em rela95o as suas proprias
contrata9oes, informando as ocorrencias ao 6rg3o gerenciador.

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA-DAS SAN^OES ADMNISTRATIVAS
12.1. Em casos de inexecu9ao parcial ou total das condi9oes pactuadas na presente Ata, garantida a prdvia
defesa e o contraditorio, ficara o fomecedor registrado sujeito as san96es previstas no Edital, em

conformidade comartigo 7° da Lei n.° 10.520/02,e subsidiariamente a lei 8.666/93, alem do cancelamento

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

CLAuSULA d£CIMA TERCEIRA -DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1.

As omissoes desta Ata e as duvidas oriundas de sua interpreta9ao serao sanadas de acordo com o que

dispuser o Edital de Licita9ao que deu origem a esta Ata de Registro de Pre90s e a proposta apresentada
pela licitante, prevalecendo,em caso de conflito, as disposi96es do Edital sobre as da proposta.

13.2. 0 presente registro decorre da adjudica9ao ao promitente fomecedor do objeto disposto na Cldusula
Primeira, conforme quantidades e especifica95es constantes no Termo de Referencia - Anexo I do Edital
da Licita9ao que deu origem a esta Ata de Registro de Pre9os,conforme decisSo do Pregoeiro da Comissao
Permanente de Licita9ao, lavrada em Ata e homologaqao pelo Ordenador de Despesa.
13.3.

Para os casos omissos sera aplicada a legisla9ao que couber, obedecidas as disposi96es previstas na

Lei n° 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas altera96es e Decreto Municipal n° 274/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORD

14.1. Para dirimir as questSes oriundas deste Registro de Pre90s, fica eleito o Foro da Comarca de
CANTANHEDE/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposi95es estabelecidas na presente Ata, assinam este
instrumento, em tres vias de igual teor e forma, para um s6 efeito.

Praqa Paulo Rodrigues, 01, Centro.
Cantanhede-MA. Cep 65465-000

www.cantanhede.ma.gov.br
cpl@cantanhede.ma.90v.br
Pdgina 42 de SO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO
rRtHITURR at

CANTANHEDE/MA,

de

de 2021.

XXXXXXXXXX

Rep. Legal

6rgao Gerenciador

Foraecedor
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ANEXO III

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO N"018/2021
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N"

QUE

FAZEM

ENTRE

0(A)

E

A

SI

EMPRESA

A Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do MaranhSo per intermedio da Secretaria Municipal de
(orgao contratante), com sede no(a)
na cidade
de

/Estado

representado(a) pelo(a)

inscrito(a) no CNPJ sob o n'

neste ato

(car^o c nomi:), nomeado(a) pela Portaria n"

de 20..., doravante denominada CONTRATANTE,e o(a)
CNPJ/MF sob o n°
sediado(a) na
em

designada CONTRATADA,neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
Identidade n°
expedida pela (o)
, e CPF n°
consta no Processo n°

, de

de

inscrito(a) no
doravante

portador(a) da Carteira de
, tendo em vista o que

e em observancia as disposi9Ses da Lei n° 8.666, de 21 de junho

de 1993, da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n" 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do
Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao Eletronico n°
018/2021, mediante as clausulas e condiipSes a seguir entmciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato e a
quantitativos estabelecidos no Termo de Referenda, anexo do Edital.

conforme especifica96es e

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no pre^bulo e k proposta
vencedora, independentemente de transcri93o.

1.3. Discriminaqao do objeto:

ITEM I

UNID.

DESCRICAO

QUANT.

VALOR

UNT.RS

VALOR
TOTAL R$

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1.0 prazo de vigencia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Termo de Referenda, com inicio na
data de
/ /
e encerramento em
/
/
, prorrogavel na forma do art. 57, inciso
11, da Lei n° 8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA-PREQO

^

3.1.0 valor do presente Termo de Contrato e de R$

(

).

3.2. No valor acima estSo inclui'das todas as despesas ordinirias diretas e indiretas decorrentes da

execuqao contratual, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra9ao, fi-ete, seguro e outros necessaries ao cumprimento
integral do objeto da contratafSo.
4. CLAUSULA QUARTA-DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contrata9ao estao programadas em dota9ao or9amentdria propria,
prevista no or9amento do Mimici'pio, parao exerci'cio de 2021, na classifica9ao abaixo:
ORGAO:

UNIDADE GESTORA:
PROJETO/ATIVIDADE:

CLASSIFICACAO ECONOMICA:
FONTE DE RECURSO:

5. CLAUSULA QUINTA -PAGAMENTO

5.1. 0 prazo para pagamento e demais condi96es a ele referentes encontram-se no Termo de Referencia.
6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os pre90S sSo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresenla9ao
das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicita9ao da contratada, os pre90s contratados
poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente
para as obriga96es inicladas e conclui'das ap6s a ocorrencia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste,

6.4. No caso de atraso ou nao divulga9ao do indice de reajusiamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima varia9ao conhecida, liquidando a diferen9a
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar membria de cdlculo referente ao reajustamento de
pre90s do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferi96es finals, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso 0 indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n2o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substitui9ao, o que vier a ser determinado pela legisla95o entao em
vigor.

6.8. Na ausencia de previsao legal quanto ao indice substitute, as paries elegerSo novo indice oficial, para
reajustamento do pre90 do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. N5o havera exigencia de garantia de execu9ao para a presente contrata93o.

8. CLAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO

.

^
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8.1. As condi95es de entrega e recebimento do objeto sao aquelas previstas no Termo de Referencia,
anexo ao Edital.

9. CLAUSULA NONA -FISCALIZACAO

9.1. A fiscalizafgo do fomecimento do vei'culo sera feita per empregado formalmente designado na fonna
do Art.67 da Lei Federal n° 8.666/1993, a quern compete verificar se a licitante vencedora esta executando
OS trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscaliza9ao tera poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando os
itens que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tecnicas da ABNT e com a melhor
tecnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a licitante vencedora assegurar e faciiitar o acesso da
fiscaliza9ao a todos os elementos que forem necessaries ao desempenho de sua missao.
9.3. A Fiscaliza9ao tera plenos poderes para sustar qualquer item que n2o esteja sendo executado dentro
dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Administra9ao do fato,
responsdvel pela execu9ao do contrato.

9.4. A Fiscaliza9ao deverd verificar, no decorrer da execu9ao do contrato, se a licitante vencedora
mantem, em compatibilidade com as obriga9oes assumidas, todas as condi96es de habilita9ao e
qualifica93o exigidas na licita9ao.

9.5. Cabe a Fiscaliza9ao verificar a ocorrencia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contraiual. A Fiscaliza9ao informard ao setor compeiente quando ao fato, instruindo o seu
relatorio com os documentos necessdrios, e em caso de multa, a indica9ao do seu valor.

9.6. Das decisoes da Fiscaliza9ao, podera a licitante vencedora recorrer a Secretaria Municipal de

Administra9ao e Planejamento, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10(dez)dias
uteis da respectiva comunica9ao. Os recursos relatives a multas serdo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

9.7. A a9ao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscaliza9ao nSo eximird a licitante vencedora da integral
responsabilidade pela execu9So do objeto deste contrato.
10.CLAUSULA DECIMA -OBRIGAC^ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
A CONTRANTE se obriga a:

a) Emitir a Aiitorizafao de Fomecimento;

b) Acompanliar e fiscalizar o objeto do presente Contrato;

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada o fomecimento, podendo recusar aqueles que
ndo estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referencia;
d) Notiflcar a CONTRATADA para a correfdo dos itens irregulares;

e) Efetuar os pagamentos a Contratada, de acordo com a forma e prazo estabeiecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e fmanceiras em vigor;

0 Comunicar d CONTRATADA toda e qualquer ocorrencia relacionada com o produto fomecido;
g) Prestar as informa96es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

h) Proceder is advertencias, multas e demais cominafSes legais pelo descumprimento das obnga96es assumidas
pela CONTRATADA.
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A CONTRATADA se obriga a:

a) manter preposto duranle todo o periodo de vigencia da licitafao, para representa-lo sempre que for necessario;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA, ou ao seu substituto
eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esciarecimentos juigados
necessaries;

c) manter, durante toda a execufSo do contrato, em compatibiiidade com as obriga93es assumidas, todas as
condifSes de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administra9ao ou a terceiros, decoirentes de sua culpa,
ou dolo na execu93o do contrato, n3o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza93o ou o
acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, reguiamentos e posturas, bem como quaisquer
determina96es emanadas das autoridades competentes, pertinentes a matdria objeto da contrata93o, cabendo-lhe
unica e exclusiva responsabilidade pelas consequencias de qualquer transgress2o de seus prepostos ou

^ convenientes;
f) comunicar fiscaliza9ao do contratante, per escrito, quando verificar quaisquer condi95es inadequadas aos
produtos ou a iminencia de fatos que possam prejudicar a perfeita execu9ao do contrato;

g) nSo transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuencia da
Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA.

h)corre9ao de todo e qualquer item que for entregue improprio ou em desacordo com o exigido;
i) entregar o veiculo no prazc, condi95es e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decoirentes do cumprimento das obriga95es assumidas, sem
qualquer onus a Prefeitura Municipal de Cantanhede - MA.

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

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SAN(;6ES ADMINISTRATIVAS
10.1.

n2o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalenle, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

10.2.

nSo assinar a ata de registro de pre90s, quando cabivel;

10.3.

apresentar documenta9ao falsa;

10.4.
10.5.

deixar de entregar os documentos exigldos no certame;
ensejar 0 retardamento da execu92o do objeto;

10.6.

nao mantiver a proposta;

10.7.

cometer fraude fiscal;

10.8.

comportar-se de inodo inidoneo;

10.9.
Considera-se comportamento inidoneo, entre oulros, a declarafao falsa quanto as condi96es de
participa9ao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licita9ao, mesmo apos o encerrainento da fase de lances.

10.10. 0 licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra96es discriminadas nos subitens
anteriores ficar2 sujeito, sem prejui'zo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san9oes:
10.11. Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n2o acarretarera prejuizos
significativos ao objeto da contrata92o;

10.12.

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

condutado licitante;

10.13. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rg2o, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administra9ao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois anos;
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10.14.

Impedimento de licilar e de contratar com o Municipio e descredenciamento no SICAF, pelo

prazo de ate cinco anos;

10.15.
Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra92o Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabiIita9ao perante a

propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejmzos causados;

10.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san96es.
10.17. Se, durante o processo de aplica9ao de penalidade, se houver indicios de pratica de infra9ao
administrativa tipificada pela Lei n" 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administra9ao

publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura9So da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instaura9So de investiga9ao preliminar ou Processo

^ Administrativo de Responsabiliza9ao - PAR.
10.18. A apura9ao e o julgamento das demais infra9oes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administra9ao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, seguirSo seu rito normal naunidade administrativa.

10.19. 0 processamento do PAR nSo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apura93o da ocorrcncia de danos e prejuizos a Administra9ao Publica Municipal
resultantes de ato lesivo cometido per pessoa juridica, com ou sem a pailicipa9ao de agente publico.
10.20. Caso 0 valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do

licitante, o Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Codigo Civil.

10.21. A aplica9ao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d em processo administrativo que
assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.
10.22. A autoridade competente, na aplica9ao das san9oes, levara em considera9ao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra9ao, observado
0 principio da proporcionaiidade.
>-*a. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO

11.1. O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administra9ao, nas situa96es 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

aplica9ao das san96es previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n" 8.666, de 1993.
11.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmenle motivados, assegurando-se a CONTRATADA o
direito a previa e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescis§o administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4. 0termo de rescisao seri precedido de Relatdrio indicative dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.4.1. Balan90 dos eventos contratuaisja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Rela9ao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indeniza9oes e multas.
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12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDACOES
12.1.

E vedado a CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer opera^So fmanceira;

12.1.2. interromper a execu^ao contratual sob alega9ao de inadimplemento per parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

13. CLAUSULADtoMAQUARTA-ALTERACOES
13.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
13.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condi^oes contratuais, os acrescimos ou supressdes

que se flzerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e clnco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

^3.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o Hmite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

14.1.0s casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi^des contidas na Lei n°
8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federals de iicita^des e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.
15. CLAUSULA DECIMA SEXTA -PUBLICACAO

15.1.Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publica^do deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial
do Municipio, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO

16.1.E eleiio o Foro da Comarca de CANTANHEDE/MA para dirimir os litigios que decorrerem da execu?ao

deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela concilia9ao, conforme art. 55, §2° da Lei n°
8.666/93.

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

de

de 20

Responsavel legal da CONTRATANTE
Responsdvel legal da CONTRATADA
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N"018/2021

Tendo examinado minuciosamente as normas especi'ficas do Prcgao Elctronico n.° 018/2021,cujo objeto
e o Registro de pre90s para eventual e ftitura aquisifao de veiculo destinado a manuten9ao das atividades
da guarda municipal de Canlanhede/MA, conforme as especifica9oes constantes do Anexo I do Edital Termo de Referenda, e apos tomar conhecimento de todas as condi9oes la estabelecidas, passamos a
formular a seguinte proposta:
1. PROPONENTE
Razao Social:
CNPJ:

Endere9o;
Fone/Fax:

Valor Total da Proposta: R$

(

)

PLANILHA DA PROPOSTA(ESPECIFICACOES,QUANTITATIVQS E PRECOS).

"iH

DESCRICAO
descricao

|unidade|
UNIDADE

UitSP total-

Valor Total RS

2. Declaro que nos pre90s indicados na planilha de pre9os acima, estao incluidos todos os custos,
beneficios, encargos, tributes e demais contribui96es pertinentes.

3. Declaro conhecer a legisla93o de regencia desta licita9ao e que o vei'culo sera entregue de acordo com
as condi96es estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus
termos.

4. O prazo de validade desta proposta e de

(

)» dias, contados da data de

abertura, conforme previsto no preambulo do Edital do Pregao Eletronico n°. 018/2021.

5. Declaro que entregaremos o vei'culo no prazo maximo de

(

), contados do

recebimento da Ordem de Fomecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substitui9ao do(s) item(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela
contratante, na hipotese de nao conformidade com as especifica9oes exigidas no Anexo I - Termo de
Referencia, quando do seu recebimento provisorio, no prazo de ate
(
), contados a
partir da notifica92o oficial feita pelo gestor/fiscal da contrata9ao, sem qualquer custo para a Contratante.
7. Informamos, desde ja, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licita9ao, os pagamentos deverao ser
creditados a CONTA CORRENTE N°.
, AG^NCIA N°.
, BANCO
, em nome de

..

8. Informamos que o Representante que assinard o(s) futuro(s) Contrato(s), sera o Sr°.
,
Portador do RG, sob o n°.
, e CPF n°
. com residencia na
(local e data)

(Nome e assinatura do responsavel da empresa)
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