
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEP: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tel: (98) 3483.1122

EDTTAL DE LTC|TAqAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA- ESTADO DO MARANHAO

PROCESSO ADM|N|STRAT|VO No 01 031 526/201 9

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 024/2019.

BASE LEGAL

Lei 10.520120O2, Lei Complementar no. 12312406, Lei
Complementar no. 14712014, Decreto Municipal no 8.538/15,
aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei
8.666/1993 e suas alteragdes e demais legisla@es
correlatas.

OBJETO
ContratagSo de empresa especializada no fornecimento de g6s
medicinal de interesse da secretaria de satde do Municipio de
Magalhdes de Almeida/MA.

T|PO DA LrCrrAgAO Menor Prego Por item.

REGTME DE EXECUqAO Empreitada Por Prego unitdrio

LOCAL DA SESSAO
PUBLICA

Pr6dio da ComissSo Permanente de LicitagSo - CPL Situado
d Rua Manoel Pires de Castro, 279, Bairro Gentro, magalSes
de AlmeidalMA.

DATA DE ABERTURA 27t03t2019

HORARIO 16h30min

FONTE RECURSO FMS

tN FORMA96ES COtrrpLEM ENTARES

O edital e seus anexos estS_o i disposigSo dos interessados no pr6dio da COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAQAO, situado Rua Manoel Pires de Castro, 279, Centro,
Magalhies de Almeida - MA, no hordrio das 08h00min (oito horas) ds 13h00min (treze horas)
onde poderSo ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duas)
resmas de papel (500 folhas), tiamanho A4,210 x297mm,75 glrrt, ultra branco, junto ao setor
de Licitagdo do municipio, referente ao custo de reprodugSo.

ATENQAO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocat6rio e seus anexos, a fim
de evitar a prStica das condutas previstas no art. 70 da Lei no 10.52012002, que poder6 acarretar
na aplicagSo das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominag6es legais.
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Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEp: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tet: (98) 3499.1122

1.1. A coMlssAo PERMANENTE DE LtctTAgAo Do MuNtclplo DE Magathaes de
Almeida, ESTADO DO MARANHAO, designada por Portaria publicada no Didrio Oficial do
Munfcipio, torna p{blico para conhecimento dos interessados que realizar|licitagso na modalidade
PREGAO, na sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO, com julgamento por ITEM, nas
condig6es descritas nos sub itens que seguem e conforme descrito neste Edital e seus anexos.

1.2. PRocESSo ADMlNtsrRArtvo' GIEEEEEEEIE

1.3. PREGAoPRESENCTAT,r'SE,F,

1.4. oRGAo:

SETOR SOLICITANTE:

FoNrE DE RECURSoS: [fi[!
DATA:fiI@@p,

HORARIO LIMITE PARA RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES

1.6.

1.7.

1.8.
coNTENDo PRoPoSTA coMERcIAL E DocUMENToS DE HABILITAqAo.IEEffi

1.10. A licitagSo reger-se-6 pelas disposig6es da Lei Federal no 1O.520t2002, a Lei Federal no
8.666/1993, do Decreto Federal no 8.538/15, da Lei Complementar no 12312006 modificada pela
Complementar 14712014 e demais normas pertinentes d esp6cie.

2.1. O presente PregSo tem por objeto, ContratagSo de empresa especializada no fornecimento de g6s
medicinal de interesse da secretaria de sa0de do Municipio de Magalh6es de AlmeidalMA, conforme
detalhamento que consta do Termo de Refer6ncia (Anexo l), parte integrante deste Edital.

2.2. A quantidade indicada no Termo de Referdncia (Anexo l) 6 apenas estimativa de consumo e
serd solicitada de acordo com as necessidades do OrgSo solicitante, podendo ser utilizada no todo
ou em parte.

3.1 PoderSo participar deste PregSo, os interessados que tenham ramo de atividade compativel
com o objeto licitado.

3.2. N5o poderio participar, direta ou indiretamente, desta licitagdo:

a) Pessoa fisica ou juridica que estejam cumprindo san$o de suspensSo de licitar com a
AdministragSo P0blica ou que tenha participado ou que participe de pessoa juridica punida
na forma deste subitem; 

", 
'

b) Pessoa ffsica ou juridica declarada inid6nea para liffii ou contratar com a
AdministragSo Ptiblica, ou tenha participado como proprietdrio, s6cio, dirigente ou cotista
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ESTADo Do MARATnAo
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNENUAES DE ALMEIDA

Rua Manoel pires de Castro, no 27g _ Centro. CEp: 65.560_000
CNpJ: 06.988.976/0001-09 Tet: (98) 9492.1122

de. pessoa juridica punida na forma deste subiier, 
"nqu"nio 

perdurarem os motivosdeterminantes da punig5o ou at6 que seja promovida a reabiritag'o;

c) Empresas que tenham s6cios, gerentes ou respons6veis t6cnicos que sejam servidoresou dirigentes de 6rgdo ou entidade da Administragao Fuotica tr,tunicipat;

d) Empresas que se encontrem em processo de dissolugSo, fusdo, cisdo ou incorporagio;

e) lntegrantes de um mesmo grupo econ6mico, assim entendidas aquelas que tenhamdiretores, s6cios ou representantes legais crmuns, ou que utilizem recursos materiais,tecnol6gicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nio agemrepresentando interesse econ6mico em comum:

f) sociedades empresarias estrangeiras nio autorizadas a funcionar no pais;

g) consorcio de empresa, quarquer que seja sua forma de constituigdo.

4'1' Para o credenciamento deverSo ser apresentados os seguintes documentos, em separadodos envelopes n" 01 e 02:

a) Tratando-se de representante legal (s6_cio, propriet6rio, dirigente ou assemelhado):Requerimento do Empresdrio, Estatuto, Contrato Social em vigor ou de qualquer outrodocumento que comprove sua capacidade oe rejr"sentante legal, no qual estejamexpressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigag6Js 
"* u"to"encia detal investidura;

b) Tratando-se de procurador: instrumento de procuragio, priblico ou particular (Anexo Ill),no qual constem poderes especificos para formula, i"n""r, negociar prego, interporrecursos e desistir de sua interposi$o e praticar todos os demais-atos p".tinlnt"";

b'1)- ProcuragSo por instrumento particular deverd estar com firma da assinaturadevidamente reconhecida em cart6rio competente, acompanhada de c6pia dodocumento que comprove os poderes do mandante paia a outorga, dentre os indicadosna alinea ,'a";

b'2) serdo acatadas as.Procurag6es redigidas de forma Gen6rica, desde que na suaredagSo conste obrigatoriamente_ pod:eres para p"rti"ip"r de'licitagio,'-pro"""ro"
licitat6rios ou outras express6es afins;e

b'3) Na hip6tese de n6o constar prazo de validade nas pRocuRAqOES apresentadas, oPregoeiro aceitar6 como vdlidas as expedidas at6 365 (trezentos e sessenta e cinco)dias imediatamente anteriores d data da sessdo.

c) C6pia da C6dula de ldentidade ou outro documento oficial que conlenha foto dorepresentante (legal ou procurador) da empresa interessada.

j*l'::t*Y::::::l-1:1,F,Ipla de Peq.u.eno porte que desejar usurruir o resime
i:"j:T:1"^:^f?^",":"?9? em licitas6_es-"on""oiao ["i" l"it"rJr"";ii"#;;'i;firdil:
r:$lrg1"9'":9Ttl"T:tlilJ110119weia"aG;;il6Eiliiiiibiio,3iG;3
::H'#J_jl.pSJ:::llglgg:.R:_ollslio5tecnrsp-iii'dir'iili,il?f,;
9^olrlo,tllc"TgEmpREsAouEMnREsADEpEeuENopocid,;;o;-;:i#J"1r1;no Art. 13, g 20 do de de 2015, (ANEXO V-Modeto

::Tt:k1",.1",-9:.1ryig:,y:9o1lp.'gt:.o..."ri,'iJo"rq'F;il;;u.iije;;';;:'
::T:::ie, : _1"- iT"lqd o n o s I M p I F s NAc I o r.rnr, extra ialEa ;i;;f il "ffiH;#;;3:_*:"'11L".1.:l,.clrtiaao expedida p"l" Jrnt"'i"r"*iri"q"';#ffi;"";;ilTl;
licitante, emitida 90 (noventa) dias conse"utio* o" ;;i;;#; i"'i"":pr[,li.'i#
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoer pires de castro, n" 27g - centro. cEp: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tet: (98) 349s.1122

apresentagdo das propostas ou outro documento equivalente. O Pregoeiro poderd ainda,
se achar necessdrio, fazer diligGncia para apuragSo da veracidade das informag6es
apresentadas.

d.1) A licitante que ndo apresentar a documentagSo conforme disposto na alinea d, ou
apresentar qualquer outro documento diferente do exigido na referida alinea, decair6
do direito de posteriormente se declarar Microempr-sa ou Empresa de pequeno
porte, perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Compiementar
1231200.6 (em nenhuma hip6tese ser6 aceito outro documento equivalente diferente
do solicitado).

e) DeclaragSo de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, em
atendimento ao disposto no artigo 4', inciso Vll da lei federai 10.520 de 1T de julho de
2002, conforme modelo no Anexo lV deste edital, sendo permitido ao representante legal
no ato do credenciamento fazer a declarag6o de pr6prio punho.

f) DeclaragSo que a licitante ndo possui em seu quadro societdrio servidor priblico na ativa,
ou empregado de empresa priblica ou de sociedade de economia mista, conforme modelo
no Anexo Vlll.

4'2' os documentos necessSrios ao credenciamento deverSo ser apresentados em original ou
c6pia previamente autenticada por cartorio competente ou por servidor da Central de Licitag5o,
sendo que neste riltimo caso, dever6 o licitante apresentar-se no prazo estabelecido no item 9.12
deste edital.

4'3' A n6o apresentagSo ou a incorregSo insan6vel de quaisquer dos documentos de
credenciamento que nao sejam aqueles referido no item 4.1 Letra "d" do Edital, impedir6 a licitante
de participar da fase de.lances, de negociar pregos, de declarar a intengdo de interpor recurso,
enfim, de representar a licitante durante a sesseo priblica do Pregio, mas em nenhuma hipotese
excluir6 a licitante do certame.

4.3.1. Na aus6ncia do credenciamento, serSo mantidos os valores apresentados na
proposta escrita, para efeito de ordenagSo das propostas e apuiagio do menor
prego.

4'4' N5o serd admitida a participagSo de dois representantes para a mesma empresa, bem comode um mesmo representante para mais de uma empresa.

4'5. os documentos de credenciamento serSo conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sess5o p6blica
realizada.

4'6' A.. documentagSo apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipotese ser6
aproveitada para qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o Credenciamento do
representante da licitante.

4'J' As licitantes que apresentarem documentagSo no original, os mesmos nio serdo devolvidos
e ficar5o retidos para serem anexados oportunamente ao Processo Licitat6rio em epigrafe.

5:1' A Proposta de Pregos e os Documentos de HabilitagSo deverao ser apresentados no local,
dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelop"" op"*s, distintos, d'evidamente fechados
e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.o 01 - pRoposTA DE pREgOS
PREGAO PRESENCIAL NO. 024'2019- CPL
RAZAO SOCTAL E ENDERE9O DO PROPONENTE

I
{

]

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Rua Manoel Pires de Castro, no 2Tg - Centro. CEp: 65.560-000

ENVEL''EN..02c];333'fl 3ii?f{'8?''f 'li[f 3k?i831122
PREGAO PRESENCIAL NO. 024/2019 - CPL
mzAo soctAl E ENDERE9O DO PROPONENTE

5.2. Ndo ser6 admitida a entrega de apenas um envelope.

5.3. N5o serSo consideradas propostas apresentadas por internet ou fac-simile.

5.4. Ap6s a entrega dos envelopes, aquele indicado como "DOCUMENTOS DE HABILITAQAO"
ser6 rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes.

5.5. Os envelopes deverdo conter, obrigatoriamente, a documentag6o apresentada em
conformidade com o que preceitua o caput do artigo 32 da lei federal 8.666793 e alterag6es.

5.6. Ndo ser6o aceitos protocolos de entrega ou solicitag6o de documentos em substitui$o aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6.1. A Proposta de Pregos dever5 ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado
da licitante, em lfngua portuguesa, salvo quanto As express6es t6cnicas de uso corrente, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo
representante legal do licitante proponente, com o seguinte conteodo:

a) Ntimero do PregSo, razSo social do proponente, ndmero do CNPJ/MF, enderego
completo, telefone, fax e enderego eletr6nico (e-mail), este 0ltimo se houver, para contato,
bem como dados bancdrios tais como: nome e nfmero do Banco, agdncia e conta corrente
para fins de pagamento;

b) Nome completo do responsivel pela assinatura do contrato, n6meros do CpF e
Carteira de ldentidade e cargo na empresa;

c) DescrigSo detalhada do objeto da presente licitagSo, em conformidade com as
especificag6es constantes do Termo de Refer6ncia (Anexo l), com a indicaggo da unidade,
quantidade e marca;

d) Proposta de pregos com indicagSo do prego unit6rio e totral de cada item, em algarismo,
e valor total em.algarismo e por extenso, em Real (R$), com no mdximo dois algarismos
ap6s a virgula, jd incluidos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciaii para o
fornecimento do objeto deste preg6o;

e) Prazo de validade da proposta: n6o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessSo de abertura dos Envelopes;

fl Prazo de entrega: conforme especificado no Termo de Referdncia;

g) Local para entrega: conforme especificado no Termo de Refer6ncia;

6.2. Nos pregos ofertados deverSo jd estar considerados e inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas
e previdenci6rias e outros necessdrios ao cumprimento integrat do o$Lto deste pregdo.

6.2'1. A inadimpldncia da licitante, com refer6ncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, n6o transfere a responsabilidade por seu pagamentoLo Municipio, nem poder6
onerar o objeto deste Preg6o, raz6o pela qual a licitante--\rencdora renuncia*
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com, a.
Ad ministragSo Municipal.

t
t

l.:' 1 ;

:
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6.2.2. euaiso,",?ffulo3l;11?3Lf#'"1,"13,t:il?5lJ::ilJ#"tamente cotados, serdo
considerados como inclusos nos pregos, ainda que nio tenham causado a
desclassificagio da proposta por prego inexequivel. Nestes casos, a Administragao n6o
deferir6 pedidos de acr6scimo, devendo a licitante vencedora fornecer o objeto licitado
sem 6nus adicionais.

6.3. Em nenhuma hip5tese poder6 ser alterado o contefdo da proposta escrita, seja com relag6oa pre9o' pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificaSo dos teimos originiis,
ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes enos formais, alterag6es essas que
serSo avaliadas pelo Pregoeiro.

6.4. A- simples inegularidade formal, que evidencie lapso isento de md-f6, e que ndo afete o
conte0do ou a idoneidade da proposta ndo ser6 causa de desclassificagdo.

6.4.1. O Pregoeiro poder6 corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicag5o, com base
no valor unitdrio.

6.5. Caso os prazos de validade da proposta e de entrega do objeto licitado sejam omitidos na
lropo^sta de Pregos, o pregoeiro entenderS como 

"enio 
iguaii aos previsto" ,.,o Termo de

Refe16ncia.

9.6' A cotagSo e os lances verbais apresentados e levados em consideragao para efeito dejulgamento serSo da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, nao lhe cabendo o direito
de pleitear qualquer alteragio, seja para mais ou para menos.

6'7. N6o se considerard qualquer oferta de vantagem n6o prevista neste pregdo, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.8. NEo se admitir6 proposta que apresentar pregos global ou unit6rio, simbolicos, irris6rios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e sal6rios de mercado acrescido dosrespectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais/equipamentos/veiculosiprodutos/m6veis/mdquinas de propriedade da pr6pria licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou d totalidade da remuneragao.

6.9. Nio se admitird proposta que apresentar alternativa de pregos.

6.10. Os pregos propostos serdo fixos e irreajust6veis.

6.11' Ap6s a apresentagSo da proposta ndo caberd desistOncia, salvo por motivo justo decorrente
de fatos supervenientes e aceitos pelo pregoeiro.

6.12. o licitante que n5o mantiver sua Propostia ficard sujeito As penalidades estabelecidas no item
16.1 deste Edital:

6.13. Apresentar uma via.da proposta de pregos em arquivo eletr6nico (CD, DVD, pEN DRIVE,
ETC..') gravado em Excel (arquivo xls), da Proposta de Pregos com a finalidade de dar maior
celeridade ao julgamento do certame. o n6o atendimento a eita exigencia nio ser6 motivo para
desclassificagdo de proposta.

7'1' o crit6rio de aceitabilidade dos pregos ofertados serd o de compatibilidade com os pregos
referenciais, previamente obtidos atrav6s de pesquisa de pregos praticados no mercado.

7.2. N5o ser6o aceitos valores ofertados acima dos aferidos pple.^adrniniekagio, eendo
considerados como pregos de mercado os constantes das pesquis{s de pregos previamenierealizadas. ;
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7'2'1' o pregoeiro poderS, a seu crit6rio, oirigenciJi-tlli."noo pesquisas de pregos, casahda diverg6ncia dos pregos ofertados 

-petas ' iilit"nt". com' os estimados pelaadministragEo.

7'3' N5o serSo aceitos valores manifestadamente inexequiveis. para comprovar a exequibilidadedos valores ofertados 9 .p?ra assegurar e proteger a administragao, o pregoeiro desta sessdoutilizar6 os seguintes crit6rios:

7'3'1' o Pregoeiro po9:o a qualquer momento solicitar ds licitantes a composigio de

fif,":Aji]5rios 
do objeto licitado, bem como os demais esctarecimentos'que. jutgar

7'3'2'o Pregoeiro qod"o a qualquer momento ainda, solicitar ds licitantes a apresentagiode contratos celebrados com'a. administragao 
'priotica 

com os mesmos pregosapresentados em suas propostas e lances.

8'1' Poderd o (a) Pregoeiro (a) solicitar amostras as licitantes(s) classificadas provisoriamente emprimeiro lugar como crit6rio de aceitabilidade da propo"i"-iJi. 4o, in". Xl da Lei no 1a.s2afiZ),referente aos itens do objeto desta licitagi9.9 
"-'"o1"""rtjiat de folders, prospectos e outrosmateriais que facilitem a.an6lise do objeto.licitado 9r"*x", i,"ra verificagao das caracteristicas,no periodo de 03 (tr6s) dias 0teis a coniar da data d;;;ti;il;e;.

8'2' o julgamento das amostras ser5 t:"liTgo por_uma equipe t6cnica do setor solicitante,utilizando crit6rios objetivos previamente definidos no Termo dl netercncia.

8'2'1' A Srea t6cnica, se entender necessario, poder6 solicitar maior quantidade de amostras pararealizagSo de testes.

8'3' os crit6rios para julgamento das amostras apresentadas dever6o ser objetivos e estardodefinidos no Termo de Referdncia, sendo vedado ao Pregoeiro da sessdo definir estes crit6rios eproceder ao julgamento.

8'4' o resultado do julgamento das amostras deverS ser encaminhado ao pregoeiro por meio deparecer devidamente assinado pera equipe que procedeu ao jurgamento.

8'5' ser6 marcada nova sessSo para apresentagSo do parecer das amostras para as licitantes, eo mesmo ser6 oportunamente anexadoaos autos do processo.

8'6' Ap6s o resultado do teste da amostra, se amostra for aprovada, o pregoeiro dever6 procederd abertura do envelope. de habilitag5o somente desse licitante. se a amostra for reprovada no testerealizado, a proposta deverd ser desclassificada 
" 

o pr"g;"ito;ver6 examinar a orerta seguintena ordem de classificagao, conforme o disposto no art. 40, inc. XVI da Lei no 10.520/02.

9'1' Antes de passar ao exame da documentagSo de habilitagdo da licitante detentora da propostaclassificada com o menor prego depois de encerladg a etapa competitiva, o pregoeiro poder6

:::::||::,tara 
verificar o eventuar descumprim"nto a" 

"onJgoes 
de participagaolos seguintes

9.1.1. SICAF para consultar restrigdo de contratar Administragdo

Ad mi n istracaoPublica. isf);

9.1.2- cadastro Nacionar_ de Empresas Inid6neas e suspensjJ'_ cers, ma.ntidoControladoria-GeraldaUni5o();...'.-':... pela
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9'1'3' Cadastro Nacional de condenag6es Civeis porAtos de lmprobidade Administrativa, mantidopelo conselho Nacionalde Justiga (vrruw.cni.ius.br/improbidale'adm/consultar requerido.php;.

9'2' A consulta aos cadastros acima serd realizada em nome da empresa licitante e tamb6m deseu s6cio majorit6rio, Pjr forgl do artigo 12 da Lei no 8.429,de 1992, que prev6, dentre as sang6esimpostas ao respons6vel pela pr6ti-a de ato oe improbioade administrativa, a proibigio decontratar com o Poder P0blico, inclusive por interm6oio oe pessoa juridica oa quat seja s6ciomajoritdrio;

9'2'1' Constatada a existGncia de sangio, o Pregoeiro excluira sumariamente do certame alicitante, por falta de condigio de participagio;

9'3' As licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno porte, dever6o apresentara Documentag6o de HabilitagSo em dt (uma) via, no Envelope no 02, devidamente fechado erubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem S.1, observada tamb6m a normaestabelecida no subitem 5'5 deste Edital, contendo os seguintes documentos referentes d:

9.3'1. HabilitagSo Juridica, que ser6 comprovada mediante a apresentagao
da seguinte documentagio:

a) No caso de empres6rio individual: inscrigSo no Registro p6blico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta comerciar dL respectiia seoej

b) No caso de sociedade empres6ria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,devidamente registrado na Junta comercial da respectiva ,"0",
acompanhado de documento comprobat6rio de seus administiadores;

c) No caso de sociedade simples: inscrigSo do ato constitutivo no Registro Civildas Pessoas Jurldicas do rocal de iua sede, acompanhada de-prova daindica$o dos seus administradores;

d) No caso.de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais:
decreto de autorizag6o.

9'3.2. Regularidade Fiscal, social e Trabarhista, que sere comprovada
mediante a apresentagio dos seguintes documentos:'

a) Prova de Inscrigio no cadastro Nacional de pessoa Jurfdica (cNpJ);

b) Prova de.inscrigSo no Cadastro de Contribuintes Estadual (SINTEGRA), relativo
A sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Previdencia Social, mediante
apresentagSo da:

c'1) CertidSo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos
Relativos a Tributos Federais, expedida conjuntamente pelaSecietaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os cr6ditos tribut6rios federais e ir Divida Ativa da Uniab lOnUjpor elas administrados, inclus-ive aqueles relativos A seguridade sociai, nostermos da Portaria conjunta no 1]Si, de 0210t2014, do S""rltario da Receita
Federal do Brasil e da procuradora-Geral da Fazend6.Tiaeiona;:;; "i,.lt. ..;rr,- 

,q
d) Prova de Regutaridade com a Fazenda estaouiii-Jo oomicirio.gu seu"pilicitante,medianteaapresentag6oda: 

i,,a,..,ll..l..: r. ...
I ".':-;1 '..i -,.t_,.t t , ..,

t
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d.2) certidio Negativa de rnscrig6o de D6bitos na Divida Ativa.

e) Prova de Reguraridade com a Fazenda Municipar do domicirio ou sede dalicitante, mediante a apresentagao Aa:

e.1) Certidio Negativa de D6bitos Fiscais;

e.2) certidio Negativa de Inscrigdo de D6bitos na Dfvida Ativa.

fl Prova de situagdo regurar perante o Fundo de Garantia por Tempo de servigo,atrav6s de apresentagSo oo bnr - c"rtiri""ao o" n"iri"ii"oe do FGTS.
g) Prova de inexistoncia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,mediante a apresentagSo da certidao Negaiiva oe'oeiifu'rrabathistas - cNDT.
9.3.3. Quarificagio Econ6mico,Financeira, que serd comprovada mediante aapresentagao dos seguintes documentos:

9'3'3'1' BALANQO PATRIMoNIAL e demo-nstrag5es contdbeis do 0ltimo exercfciosociar, j6 exigiveis e apresentaoos na forma da rei, que comprou", 
" uoJsituagdo financeira da iicitante, vloroa a. sua 

"uo.iiiuiiao 
por barancet"" o,lbalangos provisorios, pooendo 

"Li-"tr"rii"Jo"-p"r' ffii"es oficiais quandoencerrados hd mais de 03 (tr6s) meses oa oata ae !pr"""it"gao da proposta. obalango pahimoniar deverd'estar 
".rin"ao 

por contajoi o, por. outro profissionalequivalente, devidamente registralo no conserho Regionar de contabiridade.
a) serSo considerados aceitos como na forma da rei o barango patrimoniar edemonstrag6es cont6beis assim apresentados:

a.1) Publicados em Di6rio Oficial ou;

a.2) Publicados em jornal de grande circulag6o ou;

a.3) Por c6pia do Livro Didrio, devidamente autenticado na Junta comerciar dasede ou domicirio da empresa, ijio*" oa rnstiulao Ho:rrltiu" no i1, de 0s dedezembro de 2013, oo oepartame*.J" n"gi"i.-rrpr"""riar e rntegragS0 _DRE|, acompanhada oorig"ioiiame;te oos- reimo; ;; Abertura e deEncerramento;

a.4) Registrados na Junta comerciar da sede ou domicilio da ricitante eacompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e oe encerramento doLivro Di6rio, conforme disposto no"-?liqg" 1.180, pa;Sgrafo unico , 1.1g1,Pardgrafo 0nico e 1.184, Sd oa Li f A 4a6t2lo2. !

b) As empresas c,onstituidas no exercfcio em curso ou com menos de umexercicio deverdo,apresenrar copia oo oarango o-J;b"ril ou c6pia do rivrodidrio contendo o barango ue auertura, incrusive;il;i;rros de abertura eencerramento:

c) A comprovaea3^.le boa situagio financeira da empresa ricitante ser6demonstrada atrav6s de indices hnanceiros utilizanao-sJas fdrmulas abaixo,cujo resurtado deverd estar de 
""oroo 

com os varores ari estaberecidos:

LG=
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(LC) Liquidez Corrente: lgual ou maior que 1 (um)

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

(SG) Solv6ncia Geral: lgual ou maior que I (um)

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo NEo Circulante

d) O licitante que apresentar indices econ6micos inferiores a 1 (um) em qualquer dos
lndices de Liquidez Geral, Solvdncia Geral e Liquidez Corrente deveri comprovar
que possui capital minimo ou patrim6nio liquido equivalente a 11a/o (d6z por
cento) do valor total estimado da contratagdo;

e) Na hipotese de alteragdo do Capital Social, ap6s a realizag6o do Balango
Patrimonial, a licitante dever6 apresentar documentag6o de alteiagdo do Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balango
foi arquivado;

9.3.3.2. CertidSo Negativa de Fal6ncia ou Concordata (Recuperagdo Judicial ou
Extrajudicial), 

_expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo
excedente a 90 (noventa) dias de anteceddncia da data de apresentagdo da
proposta de prego, quando ndo vier expresso o prazo de validade.

9.3.4. A Qualificagio T6cnica dos licitantes deveri ser comprovada atrav6s
de:

a) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito prriblico ou privado,
comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais
compativeis com o objeto deste Pregf,o com firma do emitente reconhecida
em cart6rio. O atestado deverd ser impresso em papel timbrado do emitente,
constando seu GNPJ e enderego completo, devendo ser assinado por seus
s6cios, diretores, administradoresr procuradores, gerentes ou seryidor
responsivel, com expressa indicag60 de seu nome completo e
cargo/fungio;

b) Os atestados apresentados que nio cumprirem o disposto no sub item 9.3.4
alinea "a" ndo serio aceitos, ficando a ricitante inabilitaaa.

9.3.5. Alvar6 de funcionamento, expedido pelo Municipio do domicflio ou sede do
licitante, dentro do prazo de validade.

9.3.6. Declarag6es para habilitagio:

a) Cumprimento do disposto no inciso XXXlll do art. 7' da Constituigdo Federal:
DeclaragSo assinada pelo representante legal da licitante de que estd tumprindo o
disposto no inciso XXXlll do artigo 7o da ConstituigSo Federai, na forma da Lei no
9.854/99, conforme modelo no Anexo Vl.

b) Declaragdo de inexistdncia de fatos supervenientes impeditivos de habilitagio, na
forma do $ 2" do artigo 3 2 daLei Federal 8.666/93, assinada pelo representanie legal
do Licitante, @nforme modelo no Anexo Vll.

c) Declaragdo que a licitante expressa de total concordAncia com os Termos do
Edital, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo no AnexolX. 

:* 
*."*:::- 

,,, 
_, .,,, ,

9.4. E de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todosbs documentos necess6rios
d habilitagSo : ._ -. 

.
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i;,;f, , 

jl"1t#Ttg:":r#"+;#fr'jiffi ::r*li*'ig,l#;";..d.pr.cess.
9'6' o n{mero do cadasho Nacional da Pessoa Juridica - gryp{ indicado nos documentos daii;:::':J;ffd'ff J,.i[Tyn'ft g:til':#lilT""o"o"r""im"niJqut"Ltiu","ni;;

a) certidSo Negativa' ou, Positiva com Efeitos.de Negativa, de d6bitos relativos ao
il::J,ffif"Tincaio 

oe nesuiadci"Gi" icrs' ;;;'il#; ;' da sede da

b) certidao de Fal6ncia/concordata/recuperagao judicial e da certidgo conjunta(Negativa ou positiva 
""_i tt?,.:";;*#il) de D6bitos Rerativos a Tributos

ffSTsH:a'Jlt:Sy:ff ,'*'gJffi ,l'f 
'p6r"s"",.",;,1;;'i-;"eitareJeiai

c) se a licitante for a matriz-e-a entregadora do_objeto a firial, os documentosdeverdo ser apresentados 
", nor"- 

" "orn. 
cruFl oa m"trii 

" da fifiar,simurtaneamente, sarvo os documentos 
"it"oo" acima que em razdo dacentralizagSo e certidSo conjunta o"""ia" **presentados em nome e com cNpJda matriz que abranger'o todas 

"" 
.u""-n-rili"l

9'7' As declarag6es e outros documentos.julgados necessdrios,a.habilitagdo, produzidos pelo
iJ!iJ:"liif,T,";nf:"'u'contei o"i",li*ntin"".-eao; ;;;;;" do titurar da empresa ou do seu

3;t,Ii,Xiiiiffi:l[ilt#?,:j$,1"-?[?.n"'ou "soricitasdo de documentos,,em substituis'o aos

9'9' N50 ser50 aceitos documentos que contenham qualquer tipo de rasura.
9.10. Serdo admitida
como nao 

"pr"""nt"Lt"somente 

c6pias legfveis' As ilegiveis ndo serio acatadas e consideradas

9'11' o Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o originar de quarquer documento, sempre que
'"1?J;'ffi ;::T"; jiy::*:*:**ui.::1"'ul:;hi:",mesmoqueestases,ejam

9'12' visando a agitidade dos trabalhos- ficitat6rios informalgl eue a(s) ricitante(s) quepretender (em) autenticagflo oe oo"rmJntos via cori""ao'1"_ti"itu9ao, 
o- iaga 

"ie 
oe (dois)qtas antes da data de abertura oi rcit"ga", no ro""i'p;"-';!; nopre€mburo deste editar, no$f::"'1i:"'n'i :.3,1i$'"H, "ni;;iil 

[,".l"'ni',:"i': 
" " 

do n este 
"" "o, 

ob,isa d o a

10'2' As licitantes d",u.:t"9 entregar os Envelopes no 1 e no 2, sendo que o Enverope contendo os*::ffi:f.""i"":i:iHf": ""Eltil;;" pero eresoei,"llq"rip" de Apoio e os representantes

10'3' Ap6s o ordenamento das propostas na ordem crescente desua conformidade, serdo sereci;"";r;;;;j f3:e o" r"""", il ;{if,:Sf.,:fi:ffi#ffii;propostas em vafores superiores 
"-"t3ldy" (d*;ilffii"reiativam4nte a.de meinor prego. 

,10'4' Quando n50 forgq identificadas, no.Ti:iTo, 03 (t€s) propostaslsp6trs **,orr*nla, 
,

conformidade com o definido il;t"t'#.rior, o eregoeiroirecionard as merhores propostas

10'1' Declarada a abertura da sessSo pelo Pregoeiro, ap6s o recebimento dos envelopes e dadocu menta g'o de creden"i"rlntl-#; I#" m",-, 
"amitii;; ;;". proponentes.
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subsequentes, at6 o m6ximo de 03 (k6s), para que seus autores participem dos lances, quaisquer

^qtle. 
sgj?Tt os pregos^oferecidos nas propostas escritas, conforme o disposto no artigo 40, inciso

fX da leifederal 1A.52012002.

10.5. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de pregos escritas e
proclamadas, o desemp-ate serd decidido por sorteio, para definir, entre as empresls empatadas,
a ordem de apresentagSo dos lances.

10.6. Verificando-se discordincia entre o prego unit6rio e o total do item, prevalecer6 o primeiro,
sendo corrigido o prego total. Ocorrendo diverg6ncia entre os valores numdricos e os por extenso,
predominarSo os 0ltimos, independentemente de consulta a licitante.

10.7. O Pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances, poder6 definir o percentual ou valor minimo
de diferenga entre os lances e tempo m6ximo para sua formulagSo. A definigio tomada pelo
Pregoeiro dever6 constar em ata.

10.8. Os licitantes selecionados serSo convidados, de forma sequencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta selecionada de maior prego, em ordem decrescente de valor,
observadas as seguintes normas estabelecidas no artigo 4b, in-ciso lX da leifederal 10.S2A:2OOZ.

a) os lances serSo verbais e anotados pela Equipe de Apoio, devendo o licitante
somente oferecer lance inferior ao fltimo lance ofertado;

b) n6o serSo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido primeiro;

c) a desistdncia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicarS a exclusdo do licitante da etapa de lances e na manutengSo do fltimo
prego por ele ofertado, para efeito de ordenagio das propostas;

d) quando os licitantes nio manifestarem mais interesse em apresentar lances,
serd encerrada a respectiva fase;

e) NEo serdo admitidos lances que n5o sejam ofertados conforme o disposto na
alfnea "a" para simples efeito de registro.

10.9. N5o poder6 haver desistGncia dos lances ofertados.

10.10. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa at6 5o/o (cinco por cento) acima do menor lance, serSo consideradas
empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de
classificagSo, uma na falta da outra, para fazer uma 0nica e riltima oferta, inferior a da primeira
colocada, visando o desempate.

10.10.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta de menor prego
ndo ter sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10'11. Ap6s a fase de lances, serd encerrada a etapa competitiva e ordenadas As ofertas,
exclusivamente pelo crit6rio de menor lance, por item.

10.12- Concluida a ordenagdo final das Propostas de Pregos, o Pregoeiro examinar6 a
aceitabilidade daquela com menor prego, quanto ao objeto e valor, p-odendo proceder a
negociagSo com o representante para obter melhores condig6es para a Administragao e decidindo
motivadamente a respeito.

10.12-1- DA NEGOCIA9AO. o Pregoeiro poderd negociarftiiltamentg corn a ticihnte,.
detentora da proposta de menor prego, no sentido oe quelseioobtidolomelhor prego,quando: 

L _*" ,'.t I j

y.ll.,:. ,, , l
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p RE F E rru RA y ylff,ItlB=oflffioo E AL M E I DARua Manoel fir99 Oe Castro, no 279_ Centro. CEp: 65.560_000CNpJ: 06.989.92610001_09 rer: tgAl g4g3.ii;1a'12'1'1'se nao houver lances u"to"it e o menor prego estiver em desacordo com oestimado pela Municipio para o fornecimento;

10'12'1'2- mesmo depois de encerrada a etapa.competitiva, ordenagdo das ofertas eexame' quanto ao objeto e.valor ofertado, da aceitabiriffi; ;; proposta classificada emprimeiro lugar, ou seja, da O"rn"noipr"go;

10.12.1.3- se nio for aceita a proposta escrita de menor prego;

10'12'1'4' se a licitante detentora do menor prego desatender as exig6ncias habilitatorias.
a) Na ocondncia das situa@es previstas nos subitens 10.12.1.g e i0.12.1.4 ser6examinada a oferta seguinte 

" " "u"-"""itabilidade, 
pi"*oiol d habilitagdo da licitanteque tiverformulado tal proposta, na orJemo" 

"r"""#.lqe;llr.i* sucessivamente, at6a apurag6o de uma que atenda as conOigOes deste Edital:

b) Na hip6tese da arlnea anterior, o pregoeiro poder6 negociar diretamente com oproponente para que seja obtido o melhor prego.

10'12'1'5-E sempre permitido ao Pregoeiro negociar os qregog e condig6es da proposta,visando aumentar 
-as 

vantagen" 
"m 

tauor oa nimin-istragao, n6o podendo, por6m, alteraro objeto ou condig6es de dlssificagio 
" 

f,"Oiiii"ia";-"

10'12'1'6' A negociagSo ser6 realizada publicamente, podendo ser acompanhada perosdemais liCitanteS. rvvlvq"rsrrre' PL'qurlqo ser acompi

10'13' caso seja d:::llssincada. a Propo"h 
9g menor prego, o pregoeiro examinar6 as ofertas

::t"ruff5""ffi:lilT::i"'g;:i;;;c., at6 a apuraia-o'I. um" Froposta q," 
"1"n0" 

a todas

10'14' No caso de desclassificagdo de todas as propostas participantes ou inabilitadas todas aslicitantes, o presoeiro poderd ;;;;;;-"]i"l"r"i;A;**ntarem novas proposras, novadocumentagSo escoimadas das 
""u""" i. "r" desclassific.lao o, inabilitagSo, no prazo de at608 (oito) dias 0teis' conforme pt"uiti. no ,rt, oa, sfln"o'"n"ffl or"noeiro reduzir este prazo para

,nl,,:::i:f:,j5:":isando 
a"i ,nai* ceterioaie'5o;;;", desde que rasa devidamente

10'15' Aceito o prego.final ofertado, o Pregoeiro procederd d abertura do envelope no 02, contendo
:"xo"::T,"J:Xtffrh!|jf!:H'';oi|"::""i1 roiaceita' p;; ";fi*r suas condis6es habiritat6rias,

J:"hj::statado o atendimento das exig6ncias habilitatorias, a ticitante serd dectarada

10'17' A licitante que deixar de apresentar.quaisquer dos documentos exigidos no item 9, ou osapresentar em desacordo com o estabelecido neste eoit"i"r-*r irregularidades, serd inabilitada,
;:S'$H]1o#.,ff![:ou" 

de sans6es caso haja ra re oo riliiante, ressarvada a hipotese resal

10'18' As microempresas e empresas de pequeno porte deverio apresentartoda a documentagio*?;t:J"t" fins de comprovagSo de reguiaridade n"*r, *"'"ro que esta apresente arguma

10'18'1' t"":1*:'9-1T" t:"I,F.o.na comprovagio da regutaridade fiscal e trabathista,sera asseguralo o prazo de 0d (cinco).dii" .it"',rr-"uio termg-jniciar co'esponderd aomomento em que a proponente rbr oectai;;;;;;;;r" do.pertame, prorrog6veis porigual periodo, a crit6rio da Admini.stragao, paia'-J-[gurariFageo da'documentagao,pagamento ou parcelamento do d6bito, 
" "ri!ra" 

je'Jventuais 
certid6es negativas oupositivas com efeito de certiddo negativa. -i:-],*'Y11'-.,o ".'

':;,
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10.18.2. A n6o regularizagSo da documentagSo, no prazo previsto no item anterior,
implicard na decaddncia do direito de nio ser preterido na hip6tese de contrataSo
administrativa. Neste caso, serd facultado d Administrag6o convoc€lr as licitanies
remanescentes, ocasiSo em que ser6 assegurado o exerclcio do direito de preferdncia ds
demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no
intervalo de empate previsto no item 10.10.

10.18.3- Na hip6tese da nio contratagSo de microempresa e empresa de pequeno porte,
o objeto licitado poder5 ser registrado em favor da proposta originalmente classificada em
primeiro Iugar.

10.19. Se a melhor oferta ndo for aceitdvel ou se a licitante desatender ds exig6ncias habilitat6rias,
o Pregoeiro examinar6 a oferta subsequente de menor prego, negociar6 elecidird sobre a sua
aceitabilidade, e, em caso positivo, verificard as condig6es dehabiliiag6o e assim sucessivamente,
at6 a apuragSo de uma proposta que atenda ao Eiital, sendo a respectiva licitante declarada
vencedora.

10.20' Caso tenha ocorrido lance/negociagdo, a proposta de pregos, ajustada ao prego final,
deverd ser protocolada na coMlSSAo PERMANENTE DE t-icfngAo, no prazo de at6 4g
(quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata.

',0.21. Se ndo houver interposigSo de recurso por parte das licitantes presentes, o pregoeiro
proceder6 d Adjudicagdo do objeto ao vencedor logo ap6s a apresentagao da proposta de Frego
indicada no item 10.20.

10.22. Decididos os Recursos e verificada a regularidade dos atos procedimentais, o Ordenador
de Despesa homologar6 o resultado da Licitagio.

10.23. SerSo desclassificadas as propostas que:

a) Ndo atenderel ds exig6ncias deste Edital e ds especificag6es e exig6ncias contidas
no Termo de Refer6ncia;

b) Forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

c) Ofertarem pregos excessivos ou pregos manifestamente inexequiveis;

d) Apresentarern prego unitdrio ou total superior ao valor estabelecido pela
AdministragSo.

e) Ndo apresentarem a marca do produto ofertado, ou apresentarem alternfincia de
marcas, no item que incidir a falha;

10-24- Caso entenda que o prego 6 inexequfvel o Pregoeiro dever6, antes de desclassificar a
ofgrta,'.estabelecer prazo para que o licitante demonstrl a exequibilidade de seu prego, sendo
admitidos os seguintes crit6rios estabelecidos por este ato convocat6rio descrito abaixo, conforme
disposto no item 07 deste edital:

a) planilha de custos elaborada pelo pr6prio licitante sujeita a exame pela Administrag5o;

b) contrato, ainda que em execugSo, com pregos semelhantes.

10.25. O licitante que ofertar prego considerado inexequivel pelo Pregpirreque^neodemonstre . ,
posteriormente sua exequibilidade se sujeita ds penalidades administrtrtivls pela nbO.mirute;'gga ,.,da proposta 

i-&v-' ,- l. : : . '

.^:.,"-' .
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',llf.n^"co 
n voca n d o ses sioptiblica para dar continuidade ao certame.

10'27' Da reuniSo lavrar-se-6 ata circunstanciada, na qual ser6o registradas as ocorr6nciasrelevantes e que' ao final, serS assinada pelo Pregoeiro, membro da equipe de apoio e osproponentes que estiverem presentes at6 o encerramento do certame. Caso'algum licitante seausente da sessSo antes da lavratura da ata do certame ou se recuse a assinar a mesma, esteestar6 concordando automaticamente com todas as ocorr6ncias registradas na supracitada ata,decaindo do direito de qualquer manifestagSo posterior. A ausEncii de assinatur"i o" qualquerlicitante n6o tornard irregular e n5o invalidir6, sobre nenhuma hip6t""", o certame licitat6rio emepigrafe.

11'1' Atd 02 (dois) dias dteis antes da data fixada para recebimento das propostas, quatquerpessoa fisica ou juridica poder6 pedir esclarecimenios o, i*prgn"r o ato convocat6rio destePreg6o, sendo que tais pedidos, tanto os de esclarecimento 
"oro o" de impugnag6es, deverdoser manifestados por escrito, devendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2a(segunda) via, no setor de Protocolos da Prefeitura MUNlctpdf oe nrncAliEedciE ALMEIDA,no Pr6dio da Prefeitura MUNIO|PAL DE MAGALHAEC oe ALMEIDA, em dias riteis, das08h00min (oito horas) ds 13h00min (treze horas).

11'1'1' Caber6 ao Pregoeiro decidir sobre a petigSo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11'1'2' Em hip6tese alguma serSo aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital, comotamb6m pedidos ou consultas formuladas via e_mail;

11'1'3' os esclarecimentos ds consulentes serSo comunicados a todos os demaisinteressados que tenham adquirido o presente Edital.

11.2. serd designada nova data para a rearizagdo do certame quando:

a) acolhida a petigio contra o ato convocat6rio, se o edital for corrigido e a corregdo implicarem alteragSo da proposta.

11'3' A entrega da Propos,ta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,implicara na plena aceitagSo, por parte dos interessad'os, das condigSes nele estabelecidas.11'4' As impugnag6es protocoladas intempestivamente serio desconsideradas.

12.1. Dos atos da administragdo decorrentes da aplicagdo deste Edital, cabem:

12'1'1' Recurso administrativo no prazo de 03 (hds) dias fteis, a contar da intimagdo doato ou da lavratura da ata, nos casos de:

| - anulagdo ou revogagdo da licitagdo;

ll - proclamagdo do resultado da licitagdo;

12'1'2' RepresentagSo, no prazo de 05 (cinco) dias riteis da intimagdo da decisdorelacionada *t 
9 

oujg]9 da licitagSo oy qo:o^n!rgio, J" qu" ndo caiba r""cu,"o hier6rquico,nos termos do artigo 109, inciso ll, da Lei no g.666/g3;

12'2'Doiulgamento das propostas e habilitagSo caber6 apenas um recgFg.qnte,g da agjudicag6o.

123' a recurso serd dirigido ao Presidente da coMtssAo PERMA$ENTE DE LtclrAeAo porinterm6dio da que pratico_u o ato recorrido, a qual se ndo a reconsiJe;;;;;;;;;i (tr6s) diasuteis' o eneaminhard ao Presidente da CoMtbsAo pinn,tnr.rir.rre oE q"r-ciiag6g. .:
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12'4' Declarado o vencedor, o Pregoeiro concede rit prazodentro da sessdo para que os licitantespresentes e credenciados na forma deste Edital possam, oe rorma imediata 
" 

rnotiula", manifestarsua intengSo de recurso.

12'5' A aus6ncia do licitante credenciado na sessSo caracterizard sua ren{ncia ao direito derecorrer.

12'6' N6o havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederd d adjudicagio do objeto aolicitante vencedor.

12.7. Havendo manifestagao da inteng6o de recurso, o pregoeiro:

12.7.1. Resumir6 a motivagio, ordenando o registro em ata;

12,7-2. Procederd a reitura do resumo da motivagdo ravrada na ata;

12'7'3' consultar5 o reconente sobre o interesse em oferecer raz6es de recurso porescrito, concedendo, nesse caso, o prazo de 03 (tr6s) dias uteis;

prazo, quando os autos n6o forem
12.7.4. Esclarecerd a data de inicio da contagem do
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia:

12'7 '5' se houver interesse na apresentagAo de raz6es de recursos, informard aos demaispresentes, que te.rao o mesmo prazo para apresentar contrarraz6es, correndo o prazo nasequdncia daquele concedido ao recorrente;

12'7 '6' Registrara, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentagdo de razdese contrarraz6es de recurso, informando aos presentes;'

12'7'7' AlertarS aos presentes, se entender necess6rio, para os efeitos juridims dosrecursos meramente protelat6rios e as penalidades previstas para o caso;

12'8' o acolhimento do recurso implicard a invalidagSo apenas dos atos insuscetiveis deaproveitamento.

12'9' os memoriais dos recursos e contra raz6es deverdo, obrigatoriamente, dar entrada no setorde protocolo da Prefeitura MUNICIPAL DE MAGALHAiS Di;itilEtDA-MA, durante os dias ilteis,das 08h00min (oito horas) ds 13h00min (treze horas). gm nenrruma hipotese os memoriais derecursos ou contra razdes serSo recebidos diretamente pelo Pregoeiro ou por qu"rqr"itutro setor,que ndo o setor de protocolos desta prefeitura.

12'10' os autos do processo permanecera? pT vista franqueada aos interessados, no pr6dio daCOMISSAO PERMANENTE DE.LICITNQEO dA PrEfEitUrA TT/lUruICIPru DE MAGALHAES DEALMEIDA - MA, durante os dias riteis, das 08h00min i"it" r,"*rl as 13h00min (treze horas).

13'1' o objeto deste PregSo- serd adjudicado pelo Pregoeiro e encaminhado a autoridadecompetente para a homologagdo, salvo quando houve, r"uiurro, hip6tese "* tr" ;urgados os

ll?ltjatj; 
autoridade competente adjudicar6 e homologard o ouleto da ticitaiao ao ticitante

13'2' Ap6s a homolog.agao. da licitagdo, a licitante vencedora serd convocada para assinar ocontrato, no prazo mriximo de 05 (cinco) dias fteis, a contar do iecebirperrto{; ;r|,rl}gdo e nas - .
condig6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

f _'" . 
- --;l --, - 

r ..,

13'2'1' A convocagSo das vencedora.s, 
?t"iT como qualquer comunicagao entre as partesa respeito do presente Contrato produzird efeitos legais ," pro"er""da por publicagio na
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u outro me i o d eregistro, ndo sendo consideradas comunicag6es verbais.

13'3' E facultada a Prefeitura MUNICIPAL D,E MAGALHAES DE ALMETDA, quando a convocadanao comparecer no prazo estipulado no *uit"r ra:l 
"a"-Ii.-"entar situagao regular no ato daasslnatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assind-lo, injuiirtc"a"mente, convocar as ricitantesremanescentes' na ordem de classilicagSo, sem preiuizoo" 

"pii""gao 
das sang6es cabiveis.

13'4' o prazo de convocagSo poder6 ser prorrogado, uma vez, por igual perlodo, quando solicitado
fi,ii,fSffif$3,f^tI=il-l?;Tfiifi*.qi" o"o.'.." ,.notiuJiu.tin""io 

".*ii. p.L prereitura

14'1' As despes"t,, d9:o"?ntes da presente licitagio correrSo por conta dos recursosespecificos, classifi cados conforme abaixo:

' ta'122'0290'2051'00{10 - }IANUTENqao no runno $ruNICrpAL DE SAUDEo lf|'I22'0050'2043'0000 - l\{ANUTENq,to r rurr{i.nA sEc.DE sniinn E SANEAMENT'r 0.{.122.0050.2006.0000 - frrANUT.E ri,Nc.o.tJsiRErARrA nr o*riNisiRAqAo E'NANqASr r2.J61.{f050.201J.0000 _ uaxurruqlo n,lleclnerARlA DE rrrucaqAor 12.361.0450.2125"0000 - $IANUT. oci pnoc. ri,ti. rn rNsp. ESCOLAR _ PNATEr r)8.244'{1050.2009.0000 - |\IANUTENqAo no ri,xno MUNICIPAL nn asiisrnNclA SOCIALr 3.3.90.30 - material de consumo

15'1' os fornecedores vencedores do certeme, ap6s homologagao do resultado estar6o obrigadosa retirar a celebrar os.co.ntratos lRnexo x;, nas condifo"" 
"'.i"o"r.cidas neste Edital, observado

3,iJ3"?::,?i,.(:'n:) 
dias (teis, a contarda data d;;;;i'ento da notincasdo conrorme o

15'1'1' o Rraio-dq convocagSo poder6 ser prorrogado uma vez, porigual periodo, quandosolicitado pela licitante ventedora durante o 
""iI"nrcurso, desde que ocorra morivojustificado e aceito pela Administragdo.

15'2' A recusa injustificada do fornecedor beneficidrio em assin_ar o contrato, dentro do prazoestabelecido' caractedza.o. a.esgumpiil:I._l"l"r oa gu*gagio assumida, sujeitando-o ispenaridades regarmente estaberecidar no ,t"r 16.1 deste Editar.

J5'3' A contratagSo com os fornecedores vencedores do certame ser6 formalizada pelo 6rgdotnteressado' por interm6dio de contrato noministraiivo iA";; X) que dever6 ser cerebrado noprazo de validade da proposta apresentada.

15'3'1' o contrato Administrativo poderd ser substituido por outros instrumentos hdbeis,
Hi"?lff" ?3ffi#1x1?d"n n.r*,n# l:';"." ou autorizas'o de 

"o,np,"",
15'4' o contrato' que obedecerd as condig6es estaberecidas neste editar (conforme minutaconstante no Anexo X), estard vinculado integralmente 

-, 
l"t" instrumento, implicando naobrigatoriedade da licitante u*n""ooi" 

"m cumprir todas as obrigag6es e condig6es defornecimento e/ou servigor 
""p""in-""J"! neste Editale seus Anexos.

15'5' A licitante contratada dever6 manter todas as condig6es de habilitagdo e qualificagio durantetodo o perfodo de vig6ncia_ao contraio, ioaenoo " "j*i,r;;;gio a 9slcrit6rio,e aquarquermomento solicitar documentos qr" 
"otftJuem a manutengao das condlg6es supracitadas. : ,

15.6. O presente Editale seus Anexos, bem como a proposta da licitante ,iil*.r" r"",**n"r*, IfarSo parte integrante do contrato, i"Jltp*o"nte oe-tiaillfi;. '' 
. :r , . , t, , .

.:
i
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15'7' q contrato poder6 ser rescindido a qualquer tempo, pela contratrante, independentementede qualquer notificagSo ou interpelagSo judicial desde quJ 
" contratada deixe je cumprir comqualquer das cldusuias do contrato, al6m de ficar sujeita ds penalidades previstras na Lei no8.666/93 e no edital desta licitagio.

15'8' ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a Administragdo poderdrestabelecer a relagS0 pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei no g.666/g3,
mediante comprovagio documentar e requerimento exf resso'Jo contrataoo.

15'9' o fornecedor que vier a ser contratado ficar6 obrigado a aceitar, nas mesmas condig6escontratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizereri necess6rio, ar6 2so/o (vinte e cinco porcento) do valor inicial atualizado do contrato, bem como a manter atualizada, duiante a execugdodo contrato, toda documentagio de habiritagio exigida n" ri"it"g"o.

15'10' o fornecedor dever6 entregar o objeto licitado no local indicado, rigorosamente dentro dosprazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificag6est6cnicas exigidas neste Edital por meio do termo de referencia, bem como com as condig6es queconstam de sua proposta.

15'11' o pagamento ser6 efetuado em at6 30 (hinta) dias, contados a partir da data da entrega doobjeto licitado, mediante. apresentagSo das notas fiscais etetronicas, atestadas pelo setorcompetente do 619So.contratante acompanhada da nutoriiagao de Fornecimento, por meio deordem bancriria emitida em nome do contratado, para cr6dito na conta corrente por ele indicada,uma vez satisfeitas As condig6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo o fomecedor,na oportunidade' comprovar regularidade com a Receita Federal, com a previdancia social, como Fundo de Garantia sobre o Tempo de servigo e com a lustiga do Trabalho apresentandocertidSes Negativas ou positivas com efeito de negativa emitida por estes 6rgdos.

15'11'1' Nao serSo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia deliquidagSo de obrigag6es em 
'virtude 

de 
-penalioades 

impostas ao contratado ouinadimpl6ncia contratual.

15'11'2' E vedada expressamente a realizagSo de cobranga de forma diversa daestipulada neste Edital, em especial a cobrang" u"n"ari", mediante boleto ou mesmo oprotesto de titulo, sob pena de aplicagSo oas sang6es previstas neste instrumento eindenizag6o pelos danos decorrentes.

15'11'3' Nenhum pagamento serd efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre emsituagSo irregular perante a Previd6ncia Social, o runJo de Garantia Sobre Tempo deservigo (FGTS), a Receita Federal e a Justiga do rraLatrro, conforme o disposto no item15.11.

15'11'4' As Notas Fiscais deverSo vir acompanhadas da respectiva Autorizaggo deFornecimento.

16'1' se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a assinar o instrumento contratualou nSo.mantiver a proposta apresentada, a sessSo poder6 sei retomada e as demais licitanteschamadas na ordem crescente de pregos para negociagSo, sujeitando-se o proponente desistenteis seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com o Municfpio de Magalhaes de Almeida, peloprazo de at6 0S (cinco) anos; ,*-ir'. _

b) multa de 10% (dez por cento) do valor global da propostlfftvidamente atualizada.

rf
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16'2. o atraso injustificado na entrega do material sujeitai6 a Contratada d aplicagdo da seguinte
multa de mora:

a) multa morat6ria didria de 0,02o/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva
Nota de Empenho, em caso de ahaso na entrega do objeto licitado, a juizo da
Administragdo, at6 o limite de 10% (dez por cento);

16'3. Al6m da multa aludida no item anterior, a Contratante poderd aplicar as seguintes sang6es
d Contratada, garantida a pr6via e ampla defesa, nas hip6teses de inexecugdo toiat ou parcial do
Contrato:

a) advertdncia escrita;

b) multa de 1oa/o (dez por cento) sobre o valor total do contrato;

c) suspens6o tempor6ria de participar em licitagSo e impedimento de contratar com o
Municipio de Magalhdes de Almeida, pelo prazo de ate 0b (cinco) anos;

d) declaragSo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao priblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou at6 que seja promovida
a reabilitagio perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.4. As sang6es previstas nas alineas ua", "c" e "d" poderdo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alinea "b".

16'5. Caberf ao respons6vel pelo recebimento do objeto licitado propor a aplicag6o das
penalidades previstas, mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem aproposigSo.

16.6. A Contratada estard sujeita d aplicagSo de sang6es administrativas, dentre outras hip6teses
legais, quando:

a) entregar o objeto licitado em desconformidade com o especificado e aceito;

b) n6o substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela Contratante;

c) descumprir os prazos e condig6es previstas neste pregdo.

16'7. As multas deverio ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da
data da notificagdo, em conta bancdria a ser informada pelo orgdo participante.

16'8' o valor da multa poderd ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigdvel ou judicialmente.

19:9' A licitante que ensejar o retardamento da execugSo do certame, nio mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execugio do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragio falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pr6vio da citagSo e da ampla defesa, ficard impedido
de licitar e contratar com a AdministragSo, peio prazo de at6 os (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagdo p"r"ni" a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade.

17'1' o presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, fario parte
integrante do Contrato, independentemente de kanscrigio. 

i_*_*-"^
17'2' A-participagSo neste PregSo implicard na aceitagSo integral e inletratdvel de suas nornas eobservancia dos preceitos legais e regulamentares, iessalvados o direito de impugiagao e oe
recurso.
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17'3' E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase,da licitagdo, promover dilig€ncias e/ou solicitarparecer t6cnico de. pessoa integrante ou ndo do quadro da Administraiao Municipal, para
escla-recer ou complementar a instrugSo do processo, vedada a inclusao posterior de documento
ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta/documentagio.

17 '3.1- Nesse caso, a adjudicagSo somente ocorrer6 ap6s a conclusao da dilig6ncia promovida.

17'4' o Pregoeiro, no interesse da AdministragSo, poder6 relevar omiss6es puramente formais
observadas na documentagSo e proposta, desde que nio contrariem a legisiagdo vigente e dsnormas estabelecidas por este edital, e n5o compiometa a lisura da licitafro sendo possivel apromogSo de diligdncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo. o
desatendirnento de exig6ncias formais n5o essenciais ndo importar6 no afasiamento da licitante,
desde que sejam possiveis 

_as 
aferi$es das suas qualificag6es e a exata compreensio da suaproposta, durante a rearizagdo da sessio p0brica deste preg6o.

17'5' No julgamento da habilitagSo o Pregoeiro poderS sanar erros ou falhas que ndo alterem asubstdncia das propostas, dos documentos, e sua validade jurfdica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para finsde habilitagSo e classificag5o.

17.6. A coMlssAo PERMANENTE DE LlclTAQAo - cpL, de oficio ou por Determinagdo da
Autoridade Superior, pode.ra revogar a presente ticitagao por raz6es de interesse p0blico, derivado
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anul6{a por ilegalidade, de oficio ou por provocag6o de qualquer pLr"o", mediante ato
escrito e fundamentado.

17.7. sera observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregio:

a) a anulagSo do pregdo induz A da contratagio;

b) os licitantes ou fornecedores n6o ter6o direito a indenizagio em decorrencia da
anulagSo do procedimento licitat6rio, ressalvado o direito do contratado de boa-f6 de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

17.8. As proponentes sdo responsdveis pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitag6o.

17'9' As proponentes assumem todos os custos de preparagSo e apresentagao de suas propostase o Municipio de Magalhies de Almeida, em nenhum caso, respons6vel por esses custos,
independentemente da condu$o ou do resultiado do processo licitat6rio.

17'10' No interesse da Administragio, sem que caiba aos participantes qualquer reclamag6o ouindenizagdo, poderS ser adiada a data da abertura desta iicitagio e alteradas as condig6es dopresente Edital.

17'11' Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega arealizagdo do certame na data marcada, a sessdo ser6 automaticamente transferida para oprimeiro dia ritil subsequente, no mesmo hor6rio e local anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagSo do pregoeiro, em contrdrio.

17 '12' No caso de alteragSo deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento daspropostas de pregos e documentos de habilita-g6o, este prazo ser5 reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a fbrmulagSo das propostas e os documentos de
habilita96o.

r@ ..

17.13. As normas disciplinadoras desta licitag6o serio interpretaOaj.ffq.Jayor da ampliag5o dadisputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as ticitantes;;.$ffi4;H;";rpr"metam
o interesse publico, a ftnalidade, a celeridade do procedimento 

" " ""gola"g" 
o" L1,ii"t g"..
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17 '14' Aos casos omissos aplicar-se-5o as demais disposig6es constantes da Lei Federal no10'52U20A2, do Deereto Municipal 016012007 e subsidiariamente da Lei Federat no 8.666/1993 etodas as demais normas que regulamentam as licitag6es no pais.

17 '15' A abertura dos envelopes Proposta e Documentagdo serao sempre realizadas em sessiopublica, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da ieunido, que deverd obrigatoriamente serassinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularemparecer t6cnico sobre o julgamento deste PregSo, sela com ielagao As piopostas ou ddocumentagSo, e peros representantes das ricitante-s pr"""nt"".

17'16' Se nao houver.tempo suficiente para a abertura dos envelopes proposta e Documentag6oem um 0nico momento, ou, ainda, se os trabalhos n5o puderem ser concluidos e/ou surgiremd(vidas que n6o possam ser dirimidas de imediato, os motivos serio consignados em Ata e acontinuagSo dar-se-5 em sessdo com data definida na Ata da sessio ou publicada na imprensaoficial, das quais as licitantes estarSo automaticamente intimadas a comparecer. As licitantes queenviarem os envelopes e n6o se fizerem presentes, serSo convocadas pelos meios expressosneste edital.

17'16'1' os envelopes nio abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo pregoeiro
e pelos representantes legais das licitanles presentes, ficardo em pooei do eregoeiro esob sua guarda at6 nova reuniSo oportunamente marcada para prossetuimento dostrabalhos.

17'17' O resultado desta licitagSo ser6 comunicado no mesmo dia do julgamento, proferindo-se nodia da abertura, ou mediante pubricagdo na rmprensa oficiar.

17 '18' os envelopes contendo os documentos de habilitagio, ndo abertos e que ficaram sob aguarda do Pregoeiro,fg?te9 
? disposig6o para retirada no enderego da comissao permanente deLicitagSo - cPL, at6 10 (dez) dias titeis ap6s a publicagdo do extrato do Contrato, ap6s o que serdodestruidos pelo Pregoeiro.

1! '19' Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se odia do vencimento, o.q:9y1n!9-!e que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de expediente nacoMtssAo PERMANENTE DE LtCiTAqAo _ cpl.
17 '20' Este edital e seus anexos est6o d disposigSo dos interessados no pr6dio da coMlSSAoPERMANENTE DE LlclrAqAo, No PREDto DA pREFEtTuRA MUNtcpAL oe rrcrinbA6, nohordrio das 08h00min (oito horas) ds 13h00min (treze troiasj onoe poderao ser consultadosgratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 02 (duasl rJsmas de papel (s00 folhasy,tamanho A4,210 x 297mm, 

.75 glnf , ultra 6ranco, junto ao setor de Licitagio do municipio,referente ao custo de reprodugdo.

17'20'1' Em nenhuma hip6tese haver6 entrega de editalfora do hor6rio previsto neste
edital e no aviso de licitagio deste processo.

17'20'2. As eventuais alterag6es e esclarecimentos aos termos do Edital serdorepassados somenteaos adquirentes que procederem de acordo com o item seguinte.17'21' Ao adquirir o Edital, o interessado deverd declarar o end-rego e o e-mailem que receber6notificagdo e ainda comunicar qualquer mudanga posterior, *u- p"n" oe reputai-se vdlida anotificagSo encaminhada ao enderego fornecido. 
-

17.22. sdo partes integrantes deste Editar os seguintes Anexos:

Anexo l - Termo de Refer6ncia
Anexo ll- Modelo de proposta de pregos
Anexo lll - Modelo de Carta de Credenciamento

I
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA
Rua Manoel Pires de Castro, no 2Tg - Centro. CEp: 65.560-000

CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tet: (98) g4gg.11Z2
Anexo lV - Modelo de Declaragio de Pleno Conhecimento e Atendimento ds Exig6ncias
de HabilitagSo
Anexo V - Modelo de Declaragdo de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EEP) ou Cooperativa enquadrada no art. 34, da Lei n. 11.488, de 20A7:
Anexo Vl - Modelo de Declaragdo de Cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art.7o
da ConstituigSo Federal de 1988.
Anexo Vll - Modelo de DeclaragSo de lnexistdncia de Fatos Supervenientes lmpeditivos
da HabilitagEo
Anexo Vlll- Modelo de DeclaragSo que a licitante n5o possui em seu quadro societ6no
servidor publico na ativa, ou empregado de empresa p0blica ou de sociedade de
economia mista;
Anexo lX - Modelo de DeclaragSo que a licitante expressa total concordAncia com os
termos do edital;
Anexo X - Minuta do Contrato.

15 de margo de 2019

Pregoeira
ComissSo Permanente de Licitagdo

Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida

i -'* -"
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p RE F E I r u RA M u NL:lt?B3fl ffittoo E ALM E I DA
Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEp: 65.560-000

CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tet: (98) 9499.1122

PREGAO PRESENGIAL N" 02412019

ANEXO I

TERMO DE REFERENC|A

ITEM QTD UND DESCR|MtNAgAO
V.

UNITARIO
R$

V. TOTAL
R$

1 18 UNIDADE FLUXOMETRO
2 16 UNIDADE MANOMETRO
3 12 UNIDADE CILINDRO DE 7 METROS (G)
4 10 UNIDADE CILINDRO DE 4 METROS (M)
5 06 UNIDADE CILINDRO DE 3 METROS (P)
6 120 UNIDADE UMIDIFICADOR
7 800 m3 GAS MEDICINAL

TOTAL R$

:
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PREFETT, RA MU Nil:li??3fl ffiffiooE ALME r DA
Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEP: 65.560-000

CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tel: (98) 3483.1122

PREGAO PRESENCIAL NO 024/2019

ANEXO II
PROPOSTA DE PREgOS

llmo. Sr.
Pregoeiro
PTefeituTa MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Referente: PREGAo PRESENCIAL N' 02412019.

Prezado Senhor,

Pela presente, a empresa xxxxxxxxxx, CNPJ no xxxxxxxx, com sede na xxxxxx,
fone/fax (xx) xxxxxx, e-mail xxxxxx, submete A apreciagio de Vossa Senhoria, proposta de prego
para o fornecimento dos materiais abaixo, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros
ou omiss6es que venham a ser verificados na preparagSo da mesma:

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
coND$6ES DE PAGAMENTO:
coNDrQoES DF ENTREGA:
DADOS BANCARIOS (Banco/Ag6ncia/Conta-Corrente) :

TNFORMA9oeS OO REPRESENTANTE QUE ASSTNARA O CONTRATO (Nome, RG, CPF,
Enderego):

lnformamos, por oportuno, que est6o inclusos nos pregos todas as despesas e
custos diretos e indiretos relacionadas d execugSo do objeto, inclusive aquelas decorrentes de
impostos, seguros e encargos sociais.

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

ITEM ESPECTFTCA9AO MARCA UND QUANT.
VALOR R$

UNITARIO TOTAL

;s!t



A.................. (nome da empresa) ................, CNpJ no ......., com sedena """"""' .., neste ato representado pelo(s) (diretores ou s6cios, comqualificagSo completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado'civil, profissao e enderego).
Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) procurador(es) o Senhor(es)(nome, RG' CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e enderego), a quem confere(m) amplospoderes para junto a Prefeitura MUNICIPAL DE MAGALHAES Or.nlUelon-nl1ltou de formagen6rica: para junto aos 6rg6os priblicos federais, estaduais e municipais) praticar os atosnecessiirios para representar a outorgante na licitagSo na modalidaoe ireiai Fiesenciat no
"""'(oude forma gen6.rica para licitag6es em geral), uiando dos recursos legais e acompanhando-
os, conferindojhes, ainda, poderes especiaii paia desistir de recursos, interp6-los, apresentarpropostas, lances verbais, negociar pregos e demais condig6es, confessar, transigir, desistir, firmarcompromissos ou acordos, receber e dar quitagdo, podendo ainda, substabllecer esta paraoutrem, com ou sem reservas de iguais poderes, Oando tudo por bom firme e valioso, e, emespecial, para (se for o caso de apenas uma licitag6o).

qffiP
f,t{ffte>tilfiw'

pRE FErru RA MuNffilt?B3fl ffiHooE ALME rDA
Rua Manoel Pires de Castro, no 279 _ Centro. CEp: 65.560-000

CNPJ: 06.988.97610001-09 Tet: (98) 3483.1122

ANEXO ill

"MODELO DE CARTA DE CREDEI{CIAIIENTO"
(TNSTRUmENTO PARTTCULAR DE UANDATO)

(-), de _ de 2018.

Assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida

I

d

j 
*'"

;

PREGAO PRESENCIAL NO 02412019
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p RE FE I r u *o r, *Lllt?83fl'ffiHoo E ALM E I DA
Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEp: 65.560-000

CNPJ: 06.988.9261000't-09 Tet: (98) 3499.1122

ANEXO IV

oecunegAo DE aUMqR\MENTO AOS REQUTSTTOS DE nnettffegAo

llrno. Sr.
Pregoeiro
PTEfEitUTA MUNICIPAL DE MAGALHATS DE ALMEIDA

Prezado Senhor.

sediada em
legal S(a)

e do CpF no DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requ-sitos Oe fraUititagaffi nreio Oos documentos integrantes do "envelop e no12,,,
sob a pena de sujeigSo ds penalidades previstas neste edital e na legiilagdo especifica vigente.

portador(a) da Carteira de ldentidade no

de 2018.(Local) de

PREGAO PRESENCIAL NO 024/2019

(nome, cargo, carimbo e assinatura Oo rep
(Em papel ti mbrado da empresa, devidamente id-entifi cado).

t-* -*- -
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ESTADO DO MAMNHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro. no 279 - Centro. CEP: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tel: (98) 3483.1122

PREGAO PRESENCIAL NO 024/2019

ANEXO V

DECLARAQ,AO DE ENQUADRAMENTO COMO M/iCROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

Senhor Pregoeiro
PTEfEifuTA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Prezado Senhor,

A empresa (Razda Socaa/ da Licitante), CNPJ no , sediada na Rua
flo _, (Bairro/Cidade), atrav6s de seu Diretor ou Representante

Legal, (Nome/CUCPF), declara que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) e que o movimento da receita bruta anual da empresa n6o excede aos
limites fixados no art. 30 da Lei Complementar no 12312006.
Declara, tamb6m, que n6o se enquadra nas hip6teses de exclusSo relacionadas no $ 40 do
art. 30 da lei retro mencionada.
Declara, ainda, estar ciente das sang6es que poderio lhe ser impostas, bem como do conteudo
do art. 299 do C6digo Penal, na hip6tese de falsidade da presente declaragSo.
Por ser expressSo de verdade, firmamos a presente.

(Local) de 2018.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
(Em papel timbrado da empresa, devidamente identificado).

OBSERVACOES:
A Declaragio dever6 ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento,
podendo ser um dos seguintes documentos:

. Comprovagio de inscrigio no SIMPLES NACIONAL, extraido do site oficial da
Secretaria da Receita Federal;

o GertidSo expedida pela Junta Gomercial do domicilio da sede da licitante, emitida
90 (noventa) dias consecutivos de anteced€ncia da data prevista para apresentagio
das propostas;

. Outro documento equivalente.

I
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ESTADo Do MARAITIHAo
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNCNIHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de castro, no 2Tg - centro. cEp: 65.560-000
CN PJ : 06.999.976/000 1 _09 Tet : (98) 34A3.1,t22

ANEXO VI

oectaneQAo EM )UMPRIMENTI Ao Drsposro wo rircrso no(nt Do ART. 7" DAcousrrwgAo FEDERAL

Senhor Pregoeiro
PrEfEitUrA MUNICIPAL DE MAGALHATS OC ALMEIDA

Prezado Senhor,

(Local) de 2018.

sediada em 

- ;flJiJ, repr#ntandlegal Srt"lL
::_:----_--
V do art' 27 daLei no 8.666, oe zt?elunnoGlgg3, a;r"""iao p"r" Lei no 9.g54, de27 deoutubrode 1999, que ndo emprega. Telor oe i8 loezoito) anos em trauatno noturno, perigoso ou insalubree nio emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatoze) anos, na condigEo de aprendiz ( ).(observagSo: em caso afirmativo, assinarar a ressaiva acima).

(nome, cargo, carimbo e assini
(Em papeltimbrado da empresa, devidamente idlntificado).

I
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PREGAO PRESENCIAL NO 02412019
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pRE F E I ru RA M u NL:lt?83fl'ffiHoo E AL M E I DA
Rua Manoel Pires de castro, no 2Tg - cenlro. cEp: 65.560-000

CNPJ: 06.988.976/0001_09 Tet: (98) 3489.1122

ANEXO VII

aectnnegAo DE tNExtstEt'tcte DE FATos sItpERvENTENTEs tnpEDrrlos DEuaatnegAo

Senhor Pregoeiro
Prefeitura MUNICIPAL DE MAGALUAEs DE ALMEIDA

Prezado Senhor,

, CNpJ no

legal Sr(a) portador(a) da Carteira de ldentidade no
e do CPF no

;:-____________ , DECLARA, sob as penas da Lei que at6il;Ji;il#'"ilff;tE;;;fir{fanin om aniaraf^ ^=^ t^2 -.t- ' -ilvri;eoioru'fiiFffi;;
rrnl\l't'bA?^n *_--CONTRATAR por nenhuma esfera da administragdo p0btica.

(Local) de 2018.

(nome, cargo, 
"rritbo(Em papeltimbrado da empresa, devidamente iOlntincaCo).

I
{

PREGAO PRESENCTAL NO 024/2019
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p RE F E I r u * n,,, *ililt?B 3fl ffiHoo E AL M E I DA

Rua Manoel Pires de Castro, no 27g - Centro. CEp: 65.560-000
CNPJ: 06,988.976/0001-09 Tet: (98) 3492.1122

pnecAo pRESENctAL No 024/20i9

ANEXO VIII

oecunagAo DE QUE A LtctrANTE ruio poss ur sERvtDoR puBLtco EM sEat
QUADRO SOCIETARrc OU NO QUADRO DE EMPREGADOS.

Prezado Senhor,

(nome da empresa) , CNPJ Do _,sediada em (endereco comoleto) ----l por inGffi6dio de seu re-presentante
legal S(a) portado(a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF t"to --, DECLARA, sob as penas da Lei, que n6o
possui em seu quadro societSrio servidor p0blico na ativa, ou empregado de empresa p6blica ou
de sociedade de economia mista.

de 2018.

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legat da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

i
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p RE F E rru *o r, *tiltlBSfl ffiHoo E AL M E I DA
Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEp: 65.560-000

CNPJ: 06.988.97610001-09 Tet: (98) 34A9.1122

pneeAo pRESENctAL No o24r2oi9

ANEXO IX

DEcLARAgAo expnessA DE TorAL
CoNcoRDAncn com os TERMoS Do EDITAL

llmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
PTEfEitUTA MUNICIPAL DE MAGALHATS DE ALMEIDA

-MA

Prezados Senhores.

(nome da empresa) CNPJ no
sediada em (endereco comnleto)
de seu representante legal Sr(a)
Carteira de ldentidade no

por interm6dio

e do cPF flo 

-,

portado(a) da
DECLARA, para

os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no eOitat e seus anexos e que
temos pleno e total conhecimento da realizagdo dos trabalhos do certame.

,_de de 2018.

{nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

I
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pREFErru RA MU Ni;lt?B3fl ffiHo* ALME I DA
Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEP: 65.560-000

CNPJ: 06.988.97610001-09 Tel: (98) 3483.1122

ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATMO

CoNTRATO No._.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. I

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO, POR MEIO DA MUNICIPAL DE
DE . EAEMPRESA

@Nfi/f/flftr MUNrcrPro DE MAGALHAES DE ALMEIDA, por
MaranhSo, inscrita

meio da
Municipal de Estado do no CNPJ/MF sob o no

situada na

REPRESENTANTE: Secretdrio MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA , Senhor
CPF no

ItifilFElfrl;ril inscrita no CNPJ sob o no

situada na

REPRESENTANTE: , Senhor CPF no

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que ser6 regido pelo Edital do PregSo Presencial No
pelas disposig6es da Lei Federal No 10.520/2002, a Lei Federal no 8.666/1993, do

Decreto Municipal no 8.538/15, da Lei Complementar No 1231200O modificada pela Lei
Complementar 14712014, pelos principios do direito p0blico e demais normas pertinentes d
esp6cie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes cl6usulas e condig6es:

O presente Contrato tem por objeto a AquisigSo de

SerSo partes integrantes deste contrato o Ato Convocat6rio, o Termo de Refer6ncia (Anexo I do
ato convocat6rio) e a proposta de pregos apresentada pela CONTRATADA, independentemente
de suas transcrig6es.

Pelo fomecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagard A Contratada o valor global de
conforme abaixo

Item Descri$o Marca Unid Quant
Preco

Unit6rio Total

Os pregos permanecerSo irreajust6veis durante a vig6ncia Oo pres{nhsontrgto, SALVO PEI-O
PREVISTO NA CLAUSULA SEGUNDA. PARAGRAFO QUARTO DdSTE INSTRUMENTO.

*1
I
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEP: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tel: (98) 3483.1122

As despesas decorrentes
orgamentdria:

do presente Contrato correrSo por conta da seguinte dotagio

O pagamento ser6 efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de at6 30 (trinta) dias consecutivos

ap6s a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que n6o haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentagSo de nota fiscal/fatura
devidamente atestada, acompanhada da respectiva Autorizag5o de Fornecimento e dos seguintes

documentos de regularidade fiscal:

a) CertidSo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de D6bitos Relativos a Tributos
Federais, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os cr6ditos tributdrios federais

e i Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos d Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751 , de0211012014, do Secret5rio da Receita Federal
do Brasile da Procuradora-Geralda Fazenda Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, fornecido
pela CEF - Caixa Econ6mica Federal, devidamente atualizado (Lei no 8.036/90);

c) Certiddo de Regularidade com a Justiga Trabalhista, CNDT (CertidSo Negativa de D6bitos
Trabalhistas).

f - A nota fiscal/fatura serd conferida e atestada pelo respons6vel pelo recebimento dos
objetos licitados.

It- O pagamento ser5 efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

ilt - O CONTRATANTE poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a

multas ou indenizag6es devidas pela CONTRATADA.

lV* Nenhum pagamento ser6 efetuado d CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpl6ncia, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao
reajustamento do prego ou i atualizagSo monet6ria.

V- N5o ser5o efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pend6ncia de liquidagSo
de obrigag6es em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpldncia
contratual.

Vl- E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga banc6ria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob
pena de aplicagSo das sang6es previstas neste instrumento e indenizagSo pelos danos
decorrentes.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou

supress6es que se fizerem necess6rios, at6 25o/o (vinte e cinco polcento) do valor do Contrato,
de acordo com o constante no art.65, $ 1o da Lei Federal n.o 8.66611993.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEP: 65'560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tel: (98) 3483.1122

Ocorrendo desequilibrio econ6mico-financeiro do contrato, a AdministragSo poderd restabelecer a

relagSo pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei no 8.666/93, mediante

comprovagSo documental e requerimento expresso do contratado.

l- Dentre outras atribuig6es decorrentes da celebragSo deste Contrato Administrativo para

fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condig6es e no prazo estabelecido no Termo de

Refer@ncia, contados a partir do recebimento da respectiva AutorizagSo de Fornecimento

expedida pelo CONTRATANTE, conforme especifica$es t6cnicas estabelecidas no Ato
convocat6rio e em sua Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades,
qualidade e pregos;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provis6rio, por estarem em
desacordo com as especificag6es t6cnicas exigidas no Termo de Refer6ncia ou com a

Proposta de Pregos, no prazo de at6 05 (cinco) dias fteis, contados a partir da respectiva
Notificag5o;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vicios redibit6rios ap6s a assinatura

do ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo m6ximo de 05 (cinco)

dias riteis da constatagSo do vicio e As suas expensas, a crit6rio da CONTMTANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante,
produtor ou importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne
irrecuper6veis, impr6prios ou inadequados d utilizagSo a que se destinam;

e) ndo transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos A execugSo deste Contrato,

indicando seus enderegos fisico e eletr6nico (e-mail), telefone, celular e fac-similes;

h) comunicar imediatamente qualquer alteragSo no seu estatuto social, raz6o social,

CNPJ, dados banc6rios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos

danos causados d AdministragSo ou a terceiros;

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e
descarga, encargos, tributos, seguros, contribuig6es e obrigag6es sociais, trabalhistas e

previdencidrias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde

serSo entregues os objetos licitados;

f) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e

medicina do trabalho;

m) responder pela supervisSo, diregdo t6cnica e administrativa e m6o-de-obra necess6rias
A execugSo deste Contrato, como (nica e exclusiva empregq$grgi ....-

I

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pep*umpregCdos, quando em

servigo, por tudo quanto is leis trabalhistas e previdenci6riaf lhe-s as-s:gurem;

ld'
)
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o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente A Administragdo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos objetos licitados,

n6o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagSo ou o acompanhamento
pelo CONTRATANTE;

p) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratada dever6 cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

q) manter, durante a execugSo do Contrato, em compatibilidade com as obrigag6es por

ele assumidas, todas as condig6es de habilitagSo e qualifica$o exigidas.

O Municipio de MagalhSes de Almeida, pessoa juridica de direito p0blico, por interm6dio da

Prefeitura MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizag6es de Fornecimento;

b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto

Iicitado, podendo recusar aquelas que ndo estejam de acordo com as especificag6es
exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituigSo dos objetos da licitagSo reprovados no

recebimento provis5rio;

e) notificar a CONTRATADA para a substituigio dos objetos licitados que apresentarem
vicios redibit6rios ap6s a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos A CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar e CONTRATADA toda e qualquer ocorrCncia relacionada com o

fornecimento do objeto da licitagSo;

h) prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados da CONTRATADA;

i) Al6m das obrigag6es descritas no presente contrato, a contratante dever6 cumprir todas
obrigag6es estabelecidas no Termo de Refer6ncia;

j) propor a aplicag6o das sang6es administrativas e demais cominag6es legais pelo

descumprimento das obrigagSes assumidas pela CONTRATADA.

O presente Contrato entrar6 em vigor na data de sua assinatura e findard em J)ZO-,
condicionada sua efic5cia d publicagSo no Di6rio Oficial do Municipio.

Par{grafo fnico: A vig6ncia deste termo poder6 ser aditivada, desde que sejam cumpridos os

dispostos no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Corfrato na forma e no prazo

estabelecido no Termo de Referdncia, contados a partir da data dq reebbimento da Autorizaqdo

de Fornecimento. ' ..
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O prazo de entrega poder5 ser prorrogado, a crit6rio do CONTRATANTE,

desde que a CONTMTADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso
fortuito, sujeig6es imprevistas e/ou de forga maior.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo
de Referdncia, sem 6nus para a CONTRATANTE.

O recebimento do OBJETO LICITADO ser6 efetuado por funcionSrio responsSvel pelo
Almoxarifado Central da Prefeitura ou pelo responsdvel pela unidade solicitante, mediante atesto
da nota fiscal.

A entrega deverd ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no
Termo de Refer6ncia, mediante AutorizagSo de Fornecimento.

OBJETO LICITADO atende
Proposta da CONTRATADA.

O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificar6 se o
As caracteristicas especificadas no Termo de Refer6ncia e na

- Ndo ser6o aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de
quantidade decorrentes dequalquer natureza, inclusive ananh6es; vicios de qualidade ou

fabricagSo ou de transporte inadequado.

- N6o serSo aceitos objetos licitados diferentes das especificag6es
estabelecidas no Termo de Referdncia e na Proposta da CONTRATADA.

W-osobjetos|icitadosdeverdoSerapreSentadosemsuasemba|agens
habituais de venda, sem nenhum tipo de violagSo.

- Ap6s verificagSo da qualidade e quantidade dos objetos licitados
emitirdrecebidos provisoriamente, havendo aceitagSo dos mesmos, o CONTRATANTE

recebimento definitivo mediante ateste.

- O recebimento definitivo ndo isenta a empresa de responsabilidades
data de assinatura dofuturas quanto d qualidade do objeto da licitagSo entregue, sendo que a

ateste inicia a contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisorio serSo devolvidos, devendo a
CONTRATADA substitui-los no prazo de at6 05 (cinco) dias fteis, contados a partir da NotificagSo,
arcando com todos os custos decorrentes.

- A substituigSo e as despesas decorrentes da remogSo e do transporte
serSo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

-A substituigSo dos bens ndo exime a CONTMTADA da aplicagSo da
penalidade por atraso na entrega.

- Caso o prazo estipulado no par6grafo primeiro da clausula s6tima
deste termo n6o seja observado, serS considerada inexecugEo contratual.

A CONTRATADA responder6 solidariamente com os fornecedore" lo obi"" licitado (fabricante,
produtor ou importador) pelos vfcios de qualidade e/ou quantidade;SfFr,egjgrne inecuperdveis,

l
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impr6prios ou inadequados d utilizagSo a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes

da disparidade com as indicag6es constantes da embalagem, aplicando-se as disposig6es

contidas no Codigo de Defesa do Consumidor - Lei Federal no 8.078/1990.

As condig6es de garantia ofertadas pela Contratada serSo obrigatoriamente as estabelecidas pelo

Termo de Referdncia, ficando vedada qualquer supressdo das cl6usulas de garantia contidas no

referido termo.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalagSo e Manuten$o do objeto

licitado no periodo e nas condig6es estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito ds

sang6es no caso de descumprimento das condig6es estabelecidas

A CONTRATADA ndo poderA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem

como ced6-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisSo e aplica$o das

sang6es administrativas cabiveis.

A fiscalizagSo deste Contrato serd efetuada pelo 6195o solicitante que poder6, a qualquer tempo,

determinar o que for necessdrio d regularizagSo das faltas ou defeitos observados, bem como
propor a aplicagSo das penalidades previstras neste instrumento.

- As ocorrdncias verificadas durante a execugSo deste Contrato serSo

regtstradas em ielat6rio, cuja copia ser6 encaminhada d CONTRATADA, objetivando a imediata

coiregSo das irregularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da

CONTRATADA perante o CONTRATANTE.

- A fiscalizagilo ndo exclui nem reduz a

CONTRATADA, i nclusive perante terceiros, por q uaisq uer i rregula ridades,
ou vicios no objeto licitado, e na oconOncia destes, n5o implica co -
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

responsabilidade da
imperfeig6es t6cnicas
responsabilidade do

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagdes ora estabelecidas, sujeitard a

CONTRATADA ds sang6es previstas Lei Federal no 10.52012002, a Lei Federal no 8.66611993, do

Decreto Municipal no 8.538/15, da Lei Complementar no 12312006 e demais normas pertinentes d
esp6cie.

- O atraso injustificado na entrega ou substituigSo dos objetos licitados

sujeitar6 a Contratada ds seguintes multas de mora:

a) multa morat6ria diAria de 0,A2o/o (dois cent6simos por cento) do valor da respectiva Nota de
Empenho, em caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juizo da Administragio, at6 o limite

de 10% (dez por cento);

poder6, garantida a pr6via

a) advert6ncia escrita;

- Diante da inexecugdo total ou parcial do€ontrato, o CONTRATANTE
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguiintes sang6es:

Ir



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, no 279 - Centro. CEP: 65.560-000
CNPJ: 06.988.976/0001-09 Tel: (98) 3483.1122

b) multa de 1Ao/o (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) suspensdo tempor6ria de participagdo em licitagSo e impedimento de contratar com a

Administrag5o, por prazo n5o superior a 05 (cinco) anos;

d) declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo P0blica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante

a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade.

- As sangSes previstas nas alineas "a","c" e "d" poderSo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alinea "b"

@-SeacoNTRATADAensejaroretardamentodaexecu95odocertame,
n5o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugSo do Contrato, comportar-se de modo
inid6neo, fizer declaragSo falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito pr6vio da ampla
defesa, ficar6 impedida de licitar e contratar com o Municipio de Magalhies de Almeida, pelo
prazo de at6 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6
que seja promovida a reabilitagSo perante a pr5pria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo da aplicagSo das multas previstas neste instrumento e das demais cominag6es legais.

- Caberd ao CONTRATANTE propor a aplicagSo das
previstas, mediante relat6rio circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a

- Apos a aplicagSo de qualquer penalidade ser6 feita comunicagSo escrita
e CONTRATADA e publicagSo no Di6rio Oficial do Estado, constando o fundamento legal,
excluidas os casos de aplicagSo das penalidades de advertdncia e multa de mora.

consecutivos contados
CONTRATANTE.

- As multas deverSo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze)
da data da notificag6o, em conta bancAria a ser informada

- Os valores das multas poderSo descontados dos pagamentos
CONTRATADA, amigdvel oudevidos pelo CONTRATANTE ou cobrados diretamente

judicialmente.

- Nenhum pagamento serd feito a CONTRATADA antes de pagas ou
relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

Constituem motivos ensejadores da rescisEo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78
da lei federal 8.666/93.

- Os casos de rescisdo contratual serSo formalmente motivados nos
autos do Processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

- A rescisSo por descumprimento das cl6usulas contratuais acarretar6
a retengSo dos cr6ditos decorrentes do Contrato, at6 o limite dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE, al6m das sang6es previstas neste instrumento.

Qualquer comunicagSo entre as partes a respeito do presente Contrato produzir6 efeitos legais se
processada por publicagSo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletr6nico
ou outro meio de registro, ndo sendo consideradas comunicag6es verbbis:

penalidades
proposigSo.

dias
pelo

ser
da
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A CONTRATADA dever6 manter durante a execugAo do Contrato, em compatibilidade com as

obrigag6es por ela assumidas, as condig6es de habilitagdo e qualificagSo exigidas na licitagSo.

O extrato do presente Contrato ser6 publicado pelo CONTRATANTE no DiSrio Oficial do Municipio,

obedecendo ao prazo previsto no pardgrafo rinico do art. 61 da Lei Federal no 8.666/1993, sendo

a publicag5o mndigSo indispens6veli sua efic6cia.

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de /MA, com renfincia expressa

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer d0vidas oriundas do

presente instrumento.'E 
assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas ap6s lido e achado conforme, as partes

a seguir frrmam o presente Contrato, em 03 (tr6s) vias de igual teor e forma, para um s5 efeito.

(MA), de de 201 8.

Secret6rio
CONTRATANTE

CONTRATADO
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