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MINUTA DO EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°002/2018
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°002/2018
TIPO JULGAMENTO: Menor Preço por Lote
PROCESSO N° 002/2018
SOLICITAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração.
DATA DA REALIZAÇÃO: 04 de Janeiro de 2018.
HORÁRIO: ás 14h30min
LOCAL: Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, situado na Avenida
Canaã 102 – Centro.
E-mail: cplpmsp@hotmail.com
O Município de São Pedro dos Crentes, Maranhão, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar em sua sede, por intermédio de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, Licitação na modalidade PREGÃO, tipo “MENOR
PREÇO POR LOTE”, nos termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, as disposições contidas na Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho
de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e pelas disposições
deste Edital e seus Anexos, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, decorrentes do Processo Administrativo nº 002/2018, objetivando a
contratação de empresas para aquisição de gêneros alimentícios para
atender as necessidades das secretarias municipais conforme ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA.
O credenciamento e os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar do certame.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro de
forma em contrário.
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este
instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
A sessão de processamento do Pregão será realizada, na sala de reunião da
Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, localizada na Avenida Canaã,
102, iniciando-se no dia 04 de janeiro do ano de 2018, às 14h30min e
conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos
do processo em epígrafe.
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O Edital e seus respectivos anexos encontram-se afixados no mural de
Licitações e no site da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br e à disposição dos interessados para consulta
e estudo, durante o prazo de divulgação da Licitação até o recebimento dos
envelopes, nos dias úteis e no horário das 08h às 12h, de segunda-feira a sextafeira, na Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, no endereço acima
supracitado.
1. DO OBJETO
1.1 - A presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, sob o
regime de “Menor Preço por LOTE”, tem como objeto Aquisição de gêneros
alimentícios para atender as necessidades das secretarias Municipais,
conforme disponibilizado no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os Interessados que:
2.1.1. Atendam as exigências deste edital, sobretudo quanto à documentação
constante deste Edital e seus anexos;
2.1.2. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado.
2.2. Será vedada a participação de empresas:
a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
b) Sob processo de falência, recuperação judicial ou insolvência civil;
c) Impedidas de licitar e contratar com a Administração Municipal de São
Pedro dos Crentes;
d) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações;
e) Reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.3. A licitante que não comprovar a compatibilidade de sua atividade comercial ao
objeto do Edital, será sumariamente impedida de participar do certame.
2.4. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, sendo que o Município de São Pedro dos Crentes
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
2.5. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos
termos deste Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.
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2.6. Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou publicação
em órgão da imprensa oficial ou por qualquer processo de cópia autenticada ou
poderão ser autenticadas pelo pregoeiro, mediante apresentação do original.
2.7. Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas,
apresentar reclamações ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, a
pregoeira e os membros da Equipe de Apoio.
2.7. Não poderá participar direta ou indiretamente da Licitação, servidor dirigente
da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes, bem como as empresas cujos
sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores da mesma.
2.8. A participação neste Pregão implica no reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as condições do presente Edital e anexos,
bem como a Leis Federais nºs 8.666/93 e 10.520/02, Lei Complementar 123/06 e
demais normas complementares, que disciplinam a presente licitação e integrarão o
ajuste correspondente.
3 – DO CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DO
ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
3.1 No dia horário e local designado para recebimento dos envelopes, a Licitante
deverá apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável
sua presença com 10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário previsto
para a sua abertura da seguinte forma:
3.2. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao
pregoeiro por um representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório numa das formas do
subitem 3.4, devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo a
carteira de identidade ou outro documento equivalente contendo foto.
3.3. O credenciamento pode ser feito por um dos seguintes meios, devendo
obrigatoriamente apresentar os seguintes dados:
3.3.1. Instrumento público de procuração com poderes específicos para
formular lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor;
3.3.2. Instrumento particular de procuração com poderes específicos para
formular lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu
contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
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3.3.3. Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima,
devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.
3.4. Todas as licitantes deverão apresentar, OBRIGATORIAMENTE, juntamente
ao instrumento de procuração público ou particular, na entrega dos envelopes, a
Carta de Credenciamento e a Declaração – ANEXOS II e IV. A ausência da
declaração ou recusa em assiná-la, constitui motivo para a exclusão da Licitante do
certame.
3.5. Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 3.2. deste, terão
poderes para formular verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de
preços, manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer contra decisões do pregoeiro\, assinar a ata onde estará
registrado o valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos
inerentes ao certame em nome da Proponente. A Licitante que se retirar antes do
término da sessão considerar-se á que tenha renunciado ao direito de oferecer
lances e recorrer dos atos do pregoeiro.
3.6. Em se tratando de MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se
for o caso, nos termos da lei complementar n° 123, de 14.12.2006, e para que
essa possa gozar dos benefícios previstos no Capitulo V da referida Lei, é
necessário apresentar junto com os documentos de credenciamento:
3.6.1 Certidão emitida pela internet (www.receita.fazenda.gov.br), de
Optante pelo Simples, lembrando que seus dados serão conferidos pela
Equipe de Apoio perante o site correspondente;
3.6.2 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial (IN 103/2007,
§ 8°) lembrando que será vistoriado o prazo de validade e o selo de
autenticidade, exceto Empresa do MEI que poderá apresentar certificado
da Condição de Microempreendedor Individual.
3.6.3. Ficha de Inscrição no CNPJ com indicação desta qualidade;
3.6.4. A falta de documentação comprobatória da qualificação da licitante
como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição,
não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
3.7. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, não mais será
admitida à participação de outras Proponentes.
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4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. As Proponentes deverão entregar os envelopes contendo as propostas
comerciais e os documentos de habilitação, em invólucros separados,
indevassáveis, fechados e rubricados no fecho, que deverão conter os
seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE “A”
EDITAL

DE
PREGÃO
Nº
__________
PROCESSO Nº ______________
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
PROPOSTA DE PREÇO

ENVELOPE “B”
EDITAL DE PREGÃO Nº ______
PROCESSO Nº __________
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
CNPJ:
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

.
5. DO ENVELOPE “PROPOSTAS DE PREÇOS” – ENVELOPE A
5.1. No (s) Envelope (s) “Proposta (s) de Preços” constarão a carta-proposta,
contendo inclusive a indicação de apenas uma marca para cada produto cotado,
bem como, o prazo de entrega de acordo com o Termo de Referência parte
integrante desse procedimento, a qual deverá ainda constar no ENVELOPE Nº 01,
em uma via, preenchida sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada e
identificada com a razão social da licitante.
5.1.1. Ser redigida, na mesma ordem constante dos Anexos, impressa em papel
timbrado ou editorada por computador, em língua portuguesa, salva quanto às
expressões técnicas de uso corrente redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinadas e rubricadas todas as
folhas pelo representante legal da Proponente.
5.1.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (rua/avenida,
número, bairro, cidade, CEP e UF) telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),
mencionando o Banco, números da conta corrente e da Agência no qual serão
depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame, bem
como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de assinatura do
contrato, quando for o caso.
5.1.3. A validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura do envelope “proposta”.
5.1.4. Ser apresentada sem emendas ou rasuras, com preços expressos em moeda
corrente nacional, utilizando apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal
nº. 9.069/95), criminados por item, em algarismo (unitário e total). No preço
ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir
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tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e
indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitados inclusive os
decorrentes de troca de serviço dentro do prazo de garantia se for o caso.
a) As Propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão
verificados quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma
seguinte:
1) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;
2) Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, mantendose o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
3) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o total;
4) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e
retificando-se a soma.
b) O valor total da proposta será ajustado pelo pregoeiro em conformidade com os
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a
ser pago.
5.1.5. A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob as
formas decimais, precedidas da vírgula que segue a unidade, nos termos da Lei
9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de junho de 1995.
5.1.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços,
não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o
serviço ser fornecido sem ônus adicionais.
5.1.7. Sob pena de desclassificação da empresa licitante, a proposta deverá estar
assinada pelo representante legal da empresa ou pelo procurador.
6. DA SESSÃO DO PREGÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. O pregoeiro declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento,
conforme Item 3 deste.
6.2. Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, o pregoeiro fará
divulgação verbal dos interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas
poderão ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se início ao recebimento
dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
6.3. Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas
conferências, análise de suas conformidades com as exigências do Edital e posterior
rubrica pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes.
6.4. Cumprido o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas que:
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a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus
Anexos;
b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ser demonstrada sua viabilidade
através de documentação comprovando que os custos são coerentes com
os de mercado;
c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou
marca, ou oferta de vantagem baseada na proposta das demais
Licitantes.
6.5. Para fins de classificação das propostas, será considerado o preço LOTE.
6.6. O pregoeiro procederá à classificação da proposta de menor preço Lote, e
aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento),
relativamente à de menor preço Lote, para participarem dos lances verbais.
6.7. Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 6.6,
serão classificadas as propostas subseqüentes que apresentarem os menores
preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que tenham
sido os valores oferecidos.
6.8. Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances
verbais conforme item 8.7., entre empresas que não se enquadram na Lei
Complementar nº 123/2006, a ordem para esses lances será definida através de
sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas, será dada oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, em relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de
maior valor.
6.9. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas,
o que definirá a sequência dos lances seguintes.
6.10. O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor
preço.
6.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão da Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
6.12. O Pregoeiro poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos
lances verbais, na forma do item 8.11, caso a Proponente vencedora seja
inabilitada, observada a ordem de classificação.
6.13. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades cabíveis.
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6.14. Caso não se realize lances verbais, será verificado a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese
em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a Proponente para que seja
obtido melhor preço.
6.15. Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
6.16. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado
pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito.
a) – Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006,
como critério de desempate, será assegurada preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
b) - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
c) – Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
d) – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma da alínea c, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea c, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
e) – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido na alínea “b”, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
f) - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nas alíneas
anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
g) - O disposto nas alíneas anteriores somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.
6.17. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias pela Licitante que a tiver formulado.
6.18. Constatado o atendimento pleno às exigências editalíssimas, será declarada a
Proponente vencedora sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.
6.19. Se a Proponente não atender às exigências de habilitação, o pregoeiro
negociará diretamente com a Licitante melhor classificada e, se a oferta for
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aceitável, examinará o seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada
vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão.
6.20. Na ocorrência do disposto no item 8.17, O pregoeiro poderá negociar
diretamente com a proponente para obtenção de melhor preço.
6.21. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro,
Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes
das demais Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da
sessão.
6.22. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
6.23. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% do valor estimado
para a contratação, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade
e exeqüibilidade da proposta.
6.24. Será desclassificada a proposta que omitir informações relevantes ou que
associem características diversas do serviço cotado.
7. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. – ENVELOPE B
7.1. A licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO, os
seguintes documentos sobre a REGULARIDADE FISCAL, encaminhada através de
Carta de Apresentação de Documentação, ANEXO III:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do
Ministério da Fazenda (www.receita.fazenda.gov.br);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de
Certidão Conjunta de débitos relativos aos tributos Federais e a Divida
Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, da
unidade da federação onde a empresa licitante tem a sua sede
(www.fazenda.gov.br);
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, e Divida Ativa do
Estado, através de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda ou
equivalente da unidade da federação onde a licitante tem sua sede
(www.sefaz.ma.gov.br);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de
Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou
equivalente onde a licitante tem sua sede;
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) (www.caixa.gov.br), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, através da
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA, expedida Tribunal
Superior do Trabalho (www.tst.jus.br).
7.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60
(sessenta) dias da data designada para a apresentação dos documentos,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão.
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios;
b.1) As empresas recém-constituídas e que não tenham promovido a
apuração dos primeiros resultados, poderão participar do certame
apresentando o seu Balanço de Abertura que demonstre sua situação
econômico-financeira, devidamente registrado.
b.2) No caso de MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE o Balanço Patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica Simplificada que esteja em vigor.
c) As licitantes interessadas em concorrer a esta licitação deverão
comprovar possuir capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10%
(dez por cento) do total estimado da contratação, ou seja, o capital
social ou patrimônio líquido não poderá ser inferior a 10% (dez
por cento) do total da proposta apresentada.
7.2.1 Não serão considerados quaisquer documentos remetidos por via fax ou
correio, que se destine à participação neste certame.
7.2.2. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de
credenciamento, outorgado com poderes ao representante para decidir a respeito
dos atos constantes da presente licitação.
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica,
que comprove já ter fornecido os produtos constantes do objeto desta
licitação, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau
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de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado.
b) Alvará Sanitário (caso seja necessário);
c) Licença de funcionamento em vigência - Alvará 2018.
d) Declaração de que a Licitante atende ao requisito do Inciso XXXIII, do
Artigo 7º da Constituição Federal, modelo do ANEXO V;
7.4.1. Os documentos extraídos por via INTERNET poderão ter seus dados
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.
7.4.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.4.3. Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências
editalícias ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro
considerará a Proponente inabilitada.
7.4.4. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação
do Proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão
aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
7.4.5. A comprovação de regularidade fiscal das MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
7.4.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
em certames licitatórios, DEVERÃO APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO
EXIGIDA PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL,
mesmo que esta apresente alguma restrição (certidões positivas e vencidas).
7.4.7. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo máximo e prorrogável de até 02 (dois) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
7.4.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à
contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES previstas na Lei 8.666/93 e Lei
10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.5. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
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7.5.1. As proponentes deverão exibir declaração em papel timbrado da empresa,
firmada pelo responsável legal, assinatura devidamente reconhecida em cartório,
com indicação do nome, cargo e R.G., atestando, sob as penalidades cabíveis, a
inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, sob pena de desclassificação do
pleito.
7.6.

HABILITAÇÃO JURIDICA
7.6.1 Comprovante de inscrição do empresário individual no Registro
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede de sua empresa;
7.6.2 Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado no
Registro Público de Empresas Mercantis, em se tratando de Sociedades
Empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
7.6.3 Comprovante de inscrição do contrato social o Registro Civil de
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, em se tratando de sociedade
simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício, observada a
ressalva do artigo 1.150 do Código Civil;
7.6.4 Decreto de autorização para sociedades nacionais ou estrangeiras
dependentes de autorização do Poder Executivo Federal para funcionar,
bem como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
7.6.5 Declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as
penas da lei, de que a licitante não possui em seu quadro de pessoal
empregados que se enquadrem nas situações previstas no inciso XXXIII
do artigo 7º da Constituição Federal

7.8. DA ADJUDICAÇÃO
7.8.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da licitante classificada
em primeiro lugar, esta será confirmada vencedora, para adjudicação do objeto da
licitação.
7.8.2 Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de
habilitação, recusar-se a formalizar o ajuste ou estiver impedida de fazê-lo, no
prazo estabelecido no subitem. deste Edital e sem embargo da aplicação das
penalidades nele previstas, será examinada a documentação das subsequentes
proponentes classificadas, respeitada a ordem de classificação, até o encontro de
uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo a respectiva
proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E ATO CONVOCATÓRIO
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8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou formular
impugnações contra o ato convocatório, devendo fazê-lo por escrito, no prazo de
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da sessão
pública de abertura da licitação, sob pena de decadência do direito, conforme
artigo12 do Decreto Federal nº 3.555/00.
8.2. Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o
Edital, aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da
sessão do Pregão. Cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
8.3. No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG
em se tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica,
juntamente com a procuração se for o caso (por documento original ou cópia
autenticada).
8.4. A impugnação realizada tempestivamente não impedirá o licitante de participar
deste pregão, até o trânsito em julgado da pertinente decisão.
8.3. Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização
do certame.
8.4. Questões técnicas e jurídicas deverão ser formuladas por escrito, protocoladas
e dirigidas ao Pregoeiro na Avenida Canaã n° 102, Centro – Departamento de
Licitação sede da Prefeitura, em nenhuma hipótese será aceito fax.
9. DOS RECURSOS
9.1. Declarada à vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao
final da sessão, poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, que será
registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes
desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito de
recurso.
9.2. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, iniciando-se
com a manifestação motivada do recorrente de sua intenção, devendo ocorrer
imediatamente após a declaração do vencedor do certame, podendo ser formulado
verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e
dirigido ao Senhor Gestor Municipal, por intermédio da Pregoeira, que prestará as
informações no prazo de 01 (um) dia útil, cabendo o Senhor Gestor julgá-lo em
igual prazo.
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9.3. O acolhimento do recurso pelo pregoeiro ou pela Autoridade Superior
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.4. Acatado(s) o(s) recurso(s) pelo pregoeiro ela procederá á adjudicação do
objeto à Proponente vencedora.
9.5. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à Licitante
vencedora.
9.6. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos
interessados, através de comunicação por escrito ou via fax.
10. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
10.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo
sido aceita, estiver de acordo com a especificação, nos termos deste Edital e ofertar
o Menor Preço Lote, e após a fase de lances e for devidamente habilitada após
apreciação da documentação.
10.2. O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos
interessados na Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes na sala da Comissão
Permanente de Licitações na Avenida Canaã nº. 102, Centro, São Pedro dos
Crentes - MA, para intimação e conhecimento dos interessados.
10.3. Havendo empate, respeitado o disposto nos itens 6.15 e 6.16 acima, no caso
de todas licitantes desistirem da fase de lances e se negarem a negociar com o
Pregoeiro, serão utilizados para fins de desempate os seguintes critério:
1º) o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93;
2º) sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
11. DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS
1.1. O serviço deverá ser prestado de forma parcelada, devendo ser prestado de
acordo o estabelecido no presente contrato.
12. DO PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto licitado efetivar-se-ão com
a entrega da conta, acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (ais), somente
atestada(s) pelo(s) Diretor de Compra da Prefeitura Municipal.
12.2. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a necessidade
de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos da
Lei.
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12.3. A(s) nota(s) fiscal(ais), relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Entrega, terá(ão) um
prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação da(s) sua(s)
protocolização(ões).
12.4. As contas serão pagas conforme especificado no contrato, contados, após a
data de protocolização.
12.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada
eventual multa que lhe tenha sido aplicada.
13. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os
recursos provenientes da Lei Orçamentária para o exercício 2018, assim
classificada:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2-004 – Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
09 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0210.2-045 – Manutenção do Sistema de Saúde
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
08 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.361.0403.2-033 – Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
12.361.1005.2-037 – Manutenção das Atividades Administrativas da Educação
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.1002.2-048 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
14. DAS OBRIGAÇÕES
14.1. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital,
a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no
prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal,
conforme o caso;
b) Entregar dos materias, nos locais relacionados e nas quantidades solicitadas pelo
Setor responsável;

Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes-MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: cplpmsp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

c) O licitante vencedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de
fornecimento, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco) por cento do
valor total da adjudicação;
d) Se a licitante vencedora, injustificadamente ou se não apresentar situação
regular no ato da feitura da nota de empenho, a sessão será retomada e, os demais
licitantes serão chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de
suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a aceitabilidade,
quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o desistente às penalidades constantes
neste edital;
e) Ocorrendo à hipótese prevista na letra anterior, a sessão do Pregão será
retomada.
15. DO CONTRATO E DAS PENALIDADES
15.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. da Lei
10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
15.2. O atraso injustificado na entrega materiais sujeitará a adjudicatária a multa
de mora, no valor de 0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de
Empenho, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo
das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, se for o
caso, cobrado judicialmente.
15.3. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente
vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência pelo atraso injustificado;
b) Multa na forma prevista no item 15.2;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos,
pela inexecução parcial da entrega;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração Pública pelo tempo que perdurar os motivos da punição,
ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de
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ressarcido os prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução
total da entrega;
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da
Secretária Municipal de Administração, depois de facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista.
16. DA HOMOLOGAÇÃO
16.1. Após a adjudicação do objeto da licitação pela autoridade competente, e a
vista do relatório de julgamento, o Gestor do Município de São Pedro dos Crentes MA efetivará juízo de conveniência acerca dos procedimentos licitatórios, podendo
homologar o certame, ou se for o caso, mediante decisão fundamentada poderá
revogar a licitação;
16.2. A decisão da autoridade competente será afixada em mural da sala de
Licitações da Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes;
16.3. A recusa injustificada do adjudicatário em entregar o objeto no prazo
estipulado pela Secretaria Municipal de Administração caracteriza descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas em lei, exceção
feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação.
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. É facultada o pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
17.2. Fica assegurado o Gestor Municipal mediante justificativa motivada o direito
de, a qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação
ou revogar no todo ou em parte.
17.3. Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17.4. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
17.5. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do
objeto ora licitado, sem expressa anuência do Município Contratante.
17.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Prefeitura de São Pedro dos Crentes.
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17.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta:
17.7.1. Exigências formais não essenciais são aquelas cujo descumprimento não
acarrete irregularidade no procedimento, em termos de processualização, bem
como, não importem em vantagem a um ou mais Licitantes em detrimento dos
demais.
17.8. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato ou instrumento equivalente.
17.9. A Administração poderá, até a assinatura do Contrato de Fornecimento,
inabilitar licitante, por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômicofinanceira e a regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, a pregoeira convocará os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para
negociar diretamente com a Proponente melhor classificada e posterior abertura do
seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora e a ela será
adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s) documento(s) que
vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.
17.10. É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na
Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura no endereço anteriormente
mencionado até a data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
17.10.1 A comissão solicitará dos interessados um meio de contato para posterior
comunicação oficial.
17.11. A ausência do representante da empresa em qualquer fase do Pregão
implica aceitação dos fatos que ocorrerem durante sua ausência.
17.12. Uma empresa não pode ser representada por mais de uma pessoa e uma
pessoa não pode, representar mais de uma empresa.
17.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por
escrito, ao pregoeiro, no endereço da sede da Prefeitura ou pelo telefax (99) 3604–
1016, das 08h00min ás 12h00min, de segunda a sexta-feira, em dias de
expediente na Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, até 02 (dois)
dias útil imediatamente anterior à data de julgamento dessa licitação.

Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes-MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: cplpmsp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

17.14. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro
competente o de São Pedro dos Crentes - Maranhão, com exclusão de qualquer
outro.
São Pedro dos Crentes (MA), 08 de Dezembro de 2017.

Celsivan dos Santos Jorge
Presidente/Pregoeiro da CPL

AVISO: Os anexos II, III, IV e V deverão ser redigidos em papel timbrado da
empresa ou
editorados por computador
ANEXO II
(Modelo)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
A
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
Av. Canaã, 102 – Centro
PREGÃO Nº. 002/2018
CARTA DE CREDENCIAMENTO – REPRESENTANTE LEGAL
A (nome da empresa) .................................... CNPJ, nº ........................, com
sede à ....................................., neste ato representado pelo (diretor ou sócio,
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com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), vem pelo presente informar que a pratica de todos os atos necessários,
relativos ao Processo Licitatório na modalidade de Pregão nº 001/2018, serão por
mim proferidos, inclusive no tocante ao direito de desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame.
São Pedro dos Crentes – MA, ......... de ................................ de 2018.
___________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
CARTA DE CREDENCIAMENTO - PROCURADOR
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com
sede à ....................................., neste ato representado pelo(s) (diretores ou
sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui,
seu Procurador o Senhor(a)....................................................., (nacionalidade,
estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido
pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº
........ como meu mandatário, a quem confiro amplos
poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao Processo Licitatório na
modalidade de Pregão Nº 001/2018, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente dando tudo como bom, firme e valioso.
São Pedro dos Crentes - MA, ......... de ................................ de 2018.
___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO III
(Modelo)
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
___________________, ____/_____/ 2018.
À
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA
Assunto:
Edital - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Após o exame dos termos e condições do Instrumento Convocatório da Licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018, bem como de seus Anexos,
partes integrantes e complementares do mesmo, propomos a entrega dos
produtos, objeto da referida licitação, sob nossa exclusiva responsabilidade.
Para tal fim, apresentamos os documentos de Habilitação como exigidos no referido
Edital.

____________________________________________
Nome da empresa, assinatura e carimbo
(Representante legal)
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ANEXO IV
(Modelo)
DECLARAÇÃO I
A empresa......................................................., inscrita no CNPJ (M.F.) sob o
nº. .................., sediada à Rua/Avenida......................................nº..............,
Setor/Bairro......................,
na
cidade
de
......................
Estado
de
........................, DECLARA, sob as penas cabíveis que possui todos os requisitos
exigidos no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018, para a habilitação,
quanto às condições qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e
regularidade fiscal, DECLARANDO ainda, estar ciente que a falta de atendimento a
qualquer exigência para habilitação constante do Edital, ensejará aplicação de
penalidade a Declarante.
Município, .............../............. 2018.
____________________________________________
Nome da empresa, assinatura e carimbo
(Representante legal)
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ANEXO V
(Modelo)
DECLARAÇÃO II
Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, e
ainda
ao
item
6.1.,
alínea
“i”,
declaramos
que
a
empresa
___________________________, CNPJ nº. ___________________________ não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
Local, ____de __________ de 2018.

____________________________________________
Nome da empresa, assinatura e carimbo
(Representante legal)
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Observação: Este anexo deverá ser preenchido somente pela Prefeitura Municipal.
ANEXO VI
EDITAL 002/2018 – PREGÃO PRESENCIAL
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N°
___/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
CONTRATO Nº ______/2017 - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E
COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
I - PREÂMBULO
1.1. A PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES, Maranhão, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede nesta cidade, na Avenida Canaã nº. 102, centro,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.577.844/00001-62, representado pelo Gestor do
Município Sr. Lahesio Rodrigues do Bonfim, brasileiro, casado, portador do
CPF/MF nº. 875.581.493-04 e inscrito no CI/RG 1588456 SSP/PI, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE.
1.2. A empresa ______________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. _____________,
estabelecidaª à____________________ nº. _______, Bairro ______________, na
cidade de ___________________, Estado de ______________neste ato
representada por ________________________,
portador(a) da CI RG
nº.____________________ SSP/ ____, e CPF nº. __________, residente e
domiciliado na _______________________, Bairro ______________________ na
cidade de ___________________, Estado do _______________, doravante
denominada CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes-MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: cplpmsp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

O objeto do presente Contrato é aquisição de Gêneros alimentícios para atender as
necessidades das secretarias do municipais, observados a descriminação do objeto
e a proposta da CONTRATADA, os quais, independentemente de transcrição, são
partes integrantes deste instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O
valor
do
presente
Contrato
é
RS
_____________
(______________________________________), no qual já estão incluídas todas
as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
O objeto desta licitação será entregue até 08 (oito) dias após solicitação do setor
de compras na Secretaria requisitante e recebida por servidor credenciado pelo
CONTRATANTE perante a CONTRATADA, que procederá à conferência dos mesmos
e verificar a conformidade com o contrato. Caso haja qualquer impropriedade
explícita, será atestado o recebimento, assinando-se uma via do respectivo
documento fiscal
Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções na execução,fica a
CONTRATADA obrigada a efetuar as correções necessárias, sem ônus para o
CONTRATANTE.
Parágrafo único – O recebimento não exclui as responsabilidades civis e penais da
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente ou por cheque nominal à
CONTRATADA mediante o cumprimento das exigências contratuais, depois de
atestado o recebimento por servidor credenciado pela Prefeitura Municipal de São
Pedro dos Crentes, após a emissão das requisições e mediante a entrega das notas
fiscais. O pagamento será efetuado a cada dia 10 do mês subsequente referente às
notas de fornecimento emitidas naquele período.
Parágrafo primeiro – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
atualização monetária.
Parágrafo segundo – A licitante vencedora se obriga a aceitar acréscimo ou
supressões dos produtos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
quantitativo ou do valor da proposta.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato com vista ao seu
perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando
Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes-MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: cplpmsp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as
ocorrências de quaisquer fatos exijam medidas corretivas por parte desta;
b) Atestar a execução do objeto deste contrato através do setor competente;
c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste contrato.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a)Fornecer os materiais constantes da proposta vencedora.
b) Entregar os materiais de acordo com as ordens de fornecimento aos
servidores designados pela administração.
c) Emitir as notas fiscais acompanhadas das requisições de compras solicitadas
por esta Prefeitura Municipal.
d) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa,
sobre todo e qualquer assunto da Prefeitura Municipal, ou de terceiros, de
que tomar conhecimento em razão da execução deste contrato, devendo
orientar seus empregados neste sentido.
e) Comunicar a Prefeitura Municipal, por escrito, quando verificar condições
inadequadas de execução de objeto do contrato, bem como iminência de
fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato, apresentando
razões justificadoras que serão objeto de apreciação pela Prefeitura
Municipal.
f) Manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação.
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES
Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, o fornecedor ficará
sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerando pela Administração,
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a previa e ampola defesa, às seguintes penalidades:
a) Advertência.
b) Multa de :
b.1 ) 1% ( um por cento ) ao dia sobre o valor anual estimado contratado, no
caso de atrás injustificado na execução do objeto, limitada a incidência a
cinco dias;
b.2 ) 10% (dez por cento) sobre o valor anual estimado contratado, no caso
de atraso na execução do objeto por período superior ao previsto na alínea
“b. 1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal, pelo prazo de até (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Publica.
Parágrafo primeiro – O valor da multa, aplicada após o regular processo
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela
Prefeitura Municipal ao fornecedor cobrado judicialmente.
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Parágrafo segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta
cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
Parágrafo terceiro – Aas penalidades prevista nas alíneas “c” e”d” desta
cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor ou ao licitante, o caso,
que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos,
praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar ou
possuir idoneidade para contratar com a Administração.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste contrato correrá à conta da seguinte rubrica
orçamentária:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO
04.122.0052.2004- Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00.00-Material DE Consumo
04.122.052.2006-Manutenção DO Depto. de Material e Patrimônio
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo
09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0210.2-045- Manutenção de Sistema de Saúde
3.3.90.30.00.00-Material DE Consumo
07 - SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, JUVENT. E CULTURA
13.392.0473.2028-Ações
Desenvolvidas
para
Festividades
Culturais,
Comemorativas
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo
27.812.0721.2029-Manutenção do Depto. De Esporte e Juventude e Atividades de
Lazer
3.3.90.30.00.00-Material de Consumo
08 – MANUTENÇÃO E DESEVOLVIMENTO DO ENSINO
10.361.0403.2-033 - Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 – Material de consumo
10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08. 122. 1002.2 –048 – Manutenção da Secretária Municipal de assistência social
3.3. 90.30. 00.00 – Material de Consumo
08.243.0140.2049.0000 – Incentivos Financeiros a Gestão Suas, IGD/BF e
Cadastro Único
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
08. 244.0124.1028 – Manutenção CRAS
3.3.90.3000.00 – Material de consumo
08.244.0130.2054 – Programas de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo
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CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO
O objeto do presente instrumento será fornecido, em quantas parcelas a Prefeitura
Municipal de São Pedro dos Crentes – MA, achar conveniente, de acordo com as
ordens de fornecimento emitidas por pessoas credenciadas pela Prefeito Lahesio
Rodrigues do Bonfim.
CLÁUSULA NONA - DA VIGENCIA
O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até
31/12/2018.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art.
65 de Lei Federal n.º 8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado
pela autoridade superior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos
previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n º 8.666/93, e
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da
mesma Lei.
Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
CONTRATADA, fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos que a que tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplicam-se à execução do presente Contrato as Leis n.° 8.666 de 21 de junho de
1993; n.° 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, e demais normas legais pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO
O CONTRATANTE acompanhará a execução do presente Contrato orientando, e
fiscalizando e intervindo, no seu exclusivo interesse, a fim de garantir o exato
cumprimento das cláusulas estabelecidas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL
O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666/93, estando completamente
vinculado aos termos do Edital de nº 001/2018 PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

Av. Canaã nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes-MA, CEP: 65.978-000
Fone: (0xx99) 3604-1094 / E-mail: cplpmsp@hotmail.com
www.saopedrodoscrentes.ma.gov.br

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
CNPJ: 01.577.844/0001-62

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em
forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei
Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente Contrato, é competente o foro
da Comarca de Estreito - MA.
É, por terem assim Justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento
em três vias de igual forma e teor na presença de duas testemunhas abaixo
assinadas.

São Pedro dos Crentes – MA, ___ de __________de 2018.

_______________________
CONTRATANTE
Lahesio Rodrigues do Bonfim
Prefeito Municipal

___________________________
CONTRATADA
Empresa: _____________________
Rep: _________________________

________________________
TESTENHUMAS
___________________________________________CPF n° _________________
___________________________________________CPF n° _________________
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