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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - CPL
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, através do Pregoeiro Oficial, que este subscreve, designado através de Portaria, torna público
para conhecimento de todos que fará realizar, às 16:00 horas do dia 20 de fevereiro de 2020, Licitação
na modalidade PREGÃO, em sua forma Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, no regime de
empreitada por preço unitário, de interesse da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos, visando a
contratação de empresa, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A licitação será regida pela LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, pela LEI COMPLEMENTAR Nº123
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e
demais legislações aplicada à matéria, naquilo que não contrarie este Edital e pelas cláusulas e condições
abaixo declinadas.
A sessão Pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura
Municipal de Humberto de Campos, na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Humberto de Campos, Sala de Reuniões da CPL, nesta cidade, conduzida pelo Pregoeiro com a
ajuda da EQUIPE DE APOIO.
A PROPOSTA, bem como a documentação para HABILITAÇÃO será entregue o Pregoeiro e sua EQUIPE
DE APOIO, no local e hora acima definidos, em envelopes separados, devidamente lacrados e identificados
na parte externa na forma definida neste Edital.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data
acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente,
independentemente de nova comunicação.
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de artigo de malharia, tecido e correlatos para o Município de
Humberto de Campos - MA, conforme as especificações descritas no Anexo I deste Edital.
1.2. O valor máximo estimado para a contratação deste objeto é R$ 1.253.647,90 (um milhão, duzentos e
cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).
1.3. O presente objeto será proposto em rigorosa observância às especificações do ANEXO I deste Edital e
as normas vigentes que a ele se aplicarem.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderá participar deste PREGÃO o interessado que atenda ás exigências deste Edital e cuja atividade
empresarial abranja o objeto desta licitação, podendo ser ou não inscrito no Cadastro Geral de fornecedores
e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos, ou em qualquer Cadastro de
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal e ou Municipal.
2.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que participem desta Licitação, para se utilizarem dos
benefícios introduzidos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar
Certidão Específica do seu enquadramento, emitida nos termos do art. 8° da Instrução Normativa do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103, de 30 de abril de 2007, pelo órgão de
Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das empresas pertencentes a esta
categoria empresarial.
2.2.1. A Certidão de que trata o este subitem será entregue o Pregoeiro na sessão Pública de abertura do
certame, designada no preâmbulo deste Edital, em separado dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS e
HABILITAÇÃO.
2.3. Não poderão participar deste PREGÃO:
a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste PREGÃO.
b) Empresas subcontratadas e que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição.
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c) Empresas que estejam suspensas de licitar e impedida de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
HUMBERTO DE CAMPOS.
d) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
e) Empresas que estiverem em regime de falência, em concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.
f) Empresas que tenham entre seus sócios, gerentes, responsáveis técnicos, empregados cônjuges,
companheiros ou parentes em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores da
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS, mesmo em Cargos de Assessoramento e (ou)
de Direção.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Na sessão Pública de recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de HABILITAÇÃO,
cada empresa licitante far-se-á representar por seu titular, ou por pessoa devidamente credenciada. Somente
estes poderão atuar na formação de PROPOSTAS e na prática de demais atos inerentes ao PREGÃO.
3.2. No início da sessão será aberto o Credenciamento e a pregoeira fará as devidas comprovações quanto à
existência dos necessários poderes para a representação ou Credenciamento dos licitantes através da
apresentação dos respectivos documentos, nas condições seguintes:
a) Se o licitante se fizer representar por seu sócio, deverá este, para que se promovam as devidas averiguações
quanto à administração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de Identidade ou documento
equivalente, bem como o Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de Sociedade Empresarial e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documento de
Eleição de seus Administradores, e, no caso de Empresário Individual, a inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, com cópia do RG e CPF de todos os sócios/proprietários da empresa.
b) Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo
imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, além do documento solicitado na alínea acima, a
apresentação dos documentos seguintes:
b.1) Carteira de Identidade ou documento equivalente do credenciado;
b.2) Procuração ou Carta Credencial, conforme modelo ANEXO II deste Edital, firmada pelo representante
legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, documento esse que
obrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a credencial para a comprovação da condição do titular
para delegar poderes ao representante credenciado.
3.3. Somente participarão da fase de lances verbais os licitantes Credenciados nos termos do subitem 3.2
deste Edital. Os licitantes que decidirem pela entrega dos Envelopes sem que se efetive o devido
Credenciamento, somente participará do certame com o preço constante da sua PROPOSTA.
3.4. A cada Sessão Pública realizada o credenciamento será conferido pelo Pregoeiro.
3.5. É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste PREGÃO.
3.6. Os documentos para o Credenciamento serão apresentados em original ou cópia autenticada em Cartório
competente ou em cópia autenticada pelo Pregoeiro ou pela EQUIPE DE APOIO e serão entregues o
Pregoeiro separadamente dos Envelopes de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, no início da abertura da
Sessão Pública do certame, conforme indicado neste Edital.
4. DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
4.1. A PROPOSTA DE PREÇOS e a documentação para HABILITAÇÃO serão entregues o Pregoeiro no dia,
hora e local citados no preâmbulo deste Edital por intermédio de seus representantes, em envelopes distintos,
devidamente lacrados e rubricados em seus fechos com os seguintes dizeres em sua parte externa:
ENVELOPE Nº 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020
ORGÃO LICITADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
LOCAL: HUMBERTO DE CAMPOS-MA
NOME DA EMPRESA LICITANTE
ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020
ORGÃO LICITADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
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LOCAL: HUMBERTO DE CAMPOS-MA
NOME DA EMPRESA LICITANTE
4.2. Os documentos para CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO deverão ser legíveis e poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia previamente autenticada por Cartório competente
ou previamente por membro da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO como também pelo Pregoeiro
ou por membro da EQUIPE DE APOIO, mediante a apresentação do documento original, até 12 (doze) horas
antes da data marcada para a abertura do certame ou ainda por publicação em órgão de imprensa oficial.
4.3. No ato da entrega dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO os licitantes
deverão apresentar, em separado, a DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO, dando ciência de que cumprem os requisitos de Habilitação conforme exigência do artigo 4º,
inciso VII da Lei nº 10.520/2002 podendo ser utilizado o modelo do ANEXO III deste Edital.
4.3.1. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
constante deste subitem, acarretará o impedimento do licitante participar do PREGÃO, por ser documento
obrigatório por lei.
5. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada de acordo com o Modelo de Carta Proposta,
ANEXO IV deste Edital, em uma via, em papel timbrado da Empresa, sem cotações alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar os seguintes elementos:
a) Razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de telefone incluso o de fax
e celular, se houver, e-mail, bem como nome do banco, numero da conta e a respectiva agência onde
deseja receber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPJ registrado na PROPOSTA deverá ser o
mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento dos serviços.
b) Número do Pregão, Descrição do Objeto. Especificações do(s) serviços (s) proposto(s), detalhados,
de acordo com os elementos exigidos no ANEXO I do Edital.
c) Descrição detalhada do item ofertado em conformidade com as especificações constantes do Anexo
I deste Edital, marca, preço unitário em algarismo e valor total da proposta em algarismo e por extenso,
em Real (R$), com no máximo dois algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas
incidentes, essenciais para o serviço objeto deste Pregão.
d) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
e) A licitante deverá incluir nas propostas, todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
impostos, encargos sociais e quaisquer outras que possam influir direta e indiretamente no custo de
execução dos serviços.
f) Prazo de fornecimento será até 31.12.2020.
g) Data e assinatura do representante legal da empresa com identificação de seu nome abaixo da
assinatura.
5.2. O licitante que desejar reproduzir as informações constantes do formulário padronizado da Carta Proposta
poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do formulário padrão da Carta
Proposta.
5.3. Após a abertura das Propostas não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos,
retirada da Proposta ou alteração nas suas condições, sem que fique o licitante sujeito à aplicação de sanções
inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu registro no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar
e contratar com a Administração Pública, consoante dispõe a Lei nº 10.520/2002.
5.4. Uma vez classificada a PROPOSTA também não será admitida desistência retificações ou alterações nas
condições estipuladas, exceto no caso de NOVA PROPOSTA disputada por meio de lances, conforme previsto
neste Edital.
5.5. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
HUMBERTO DE CAMPOS para manter o preço proposto.
5.6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS poderá solicitar prorrogação do prazo de
validade da PROPOSTA sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido, entretanto, no caso de
concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.
5.6.1. Na hipótese do Processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade da PROPOSTA fica
automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso.
5.7. A PROPOSTA, uma vez aberta vinculará o licitante, obrigando-o, caso seja vencedor, ao cumprimento
do seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.
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5.8. Não serão consideradas PROPOSTAS apresentadas por internet, via postal ou fac-símile. A PROPOSTA
deverá ser formulada e entregue nas condições disciplinadas neste edital e, rigorosamente, apresentada em
obediência às especificações constantes deste Edital.
5.9. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas
neste Edital.
6. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO
6.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes no
ato público, o Pregoeiro, dará início aos trabalhos do PREGÃO com a abertura e análise do Credenciamento
dos participantes e, em seguida o recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de
HABILITAÇÃO.
6.2. No Credenciamento, o licitante ou seu representante, deverá identificar-se e comprovar mediante o
documento de Credenciamento definido no item 3 deste Edital, a existência dos poderes necessários para
formulação das PROPOSTAS e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
6.3. Após o Credenciamento dos participantes o Pregoeiro declarará o número de participantes no certame e
em seguida fará o recebimento dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAÇÃO assim
como o da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO exigida no subitem
4.3 deste Edital.
6.4. A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
impedirá que o licitante participe deste PREGÃO.
6.5. Após o encerramento do Credenciamento o Pregoeiro dará início a abertura dos Envelopes de
PROPOSTAS, nos procedimentos abaixo declinados, não sendo mais aceita a partir daí, participação de
licitante retardatário.
6.5.1. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS. Os preços propostos serão lidos
em voz alta pelo Pregoeiro, sendo as mesmas rubricadas pelo Pregoeiro e pela EQUIPE DE APOIO e
selecionadas para a fase de lances.
6.5.2. Seleção das PROPOSTAS para a fase de lances iniciando-se com a PROPOSTA escrita de MENOR
PREÇO POR LOTE e as daquelas com preços até 10% (dez por cento) superiores à de menor preço
selecionada.
6.5.2.1. Conforme disposto no inciso III do artigo 48 da Lei Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014,
fica reservada uma cota no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do item,
assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
6.5.2.1.1. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
de preços deverá ser apresentada separadamente da cota principal, se for o caso.
6.5.2.1.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor
da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
preço do primeiro colocado.
6.5.2.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a
contratação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido
menor;
6.5.2.2. Em atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014,
todos os itens cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão destinados
exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
6.5.3. Colocação das PROPOSTAS em ordem crescente dos preços cotados para que os licitantes selecionados
para a fase de lances participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais e sucessivos.
6.5.4. Iniciada a fase competitiva o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, para que
de forma seqüencial, apresentem lances verbais, de valores distintos e decrescentes, a começar pelo licitante
detentor da Proposta de MAIOR PREÇO, até que os licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos
lances e se proclame a PROPOSTA classificada em primeiro lugar.
6.5.4.1. A oferta dos lances será efetuada no momento em que o Pregoeiro conferir a palavra ao licitante, na
ordem decrescente dos preços ofertados até que as empresas licitantes manifestarem desinteresse em
apresentar novos lances e se proclame o vencedor. Dos lances ofertados não caberá retratação.
6.5.4.2. O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os
licitantes manifestarem desinteresse em apresentar novos lances.
6.5.4.3. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, ficará excluído dessa etapa e terá mantido o seu
último preço apresentado para efeito de ordenação das PROPOSTAS.
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6.5.4.4. Caso duas ou mais PROPOSTAS iniciais apresentem preços iguais, o Pregoeiro realizará sorteio para
determinação da ordem de oferta de lances, vedada a oferta de lance verbal com vista ao desempate.
6.5.4.5. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor PROPOSTA
escrita e o valor da licitação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o Proponente.
6.6. Não havendo pelo menos TRÊS PROPOSTAS escritas de preços iniciais nas condições definidas no
subitem 6.5.2 o Pregoeiro, atendendo ao que estabelece o art. 4, inciso IX da Lei nº10. 520/2002, classificará
as melhores Propostas, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas Propostas escritas e adotará os seguintes critérios:
a) quando houver somente um preço válido proposto, o Pregoeiro convocará as duas melhores Propostas
subseqüentes, completando o número de três, para que os autores possam apresentar lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados;
b) quando houver dois preços válidos propostos, o Pregoeiro convocará somente uma Proposta subseqüente,
visando completar o numero de três para que seu autor possa apresentar lances verbais e sucessivos, de
valores distintos e decrescentes qualquer que seja o preço inicialmente ofertado.
6.6.1. Caso não haja representante credenciado, dentre os licitantes convocados para completar o número de
três Propostas na forma das alíneas “a” e “b” do subitem 6.6 serão considerados os preços ofertados por
estes licitantes constantes na Proposta inicial, para efeito de classificação final, não havendo qualquer hipótese
de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances verbais.
6.6.2. Somente será efetivada a competição, relativamente á oferta de lances verbais, com os licitantes
devidamente credenciados, aptos para tal fim.
6.7. Encerrada a etapa de lances e ordenada as ofertas, o Pregoeiro examinará a PROPOSTA considerada
primeira classificada para a verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, quer
quanto a compatibilidade do preço proposto em relação ao preço determinado no Edital, quer quanto ao
atendimento do objeto licitado em relação às especificações exigidas pelo Edital, em especial àquelas do Termo
de Referência ANEXO I do ato convocatório, desclassificando-a se for incompatível com essas exigências.
6.8. Verificada a aceitabilidade da Proposta de menor lance a mesma será declarada CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR procedendo o Pregoeiro à análise de sua documentação de HABILITAÇÃO nas
condições definidas no SUBITEM 8.1 deste Edital.
6.9. No julgamento da PROPOSTA, a classificação dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE,
sendo considerada vencedora a PROPOSTA que atender às condições do Edital e ofertar o MENOR VALOR.
6.10. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que:
a) Apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.
b) Apresentarem preços acima do máximo estabelecido no Edital.
c) Não atenderem às especificações exigidas no Edital em especial aquelas contidas no Termo de Referência,
ANEXO I, as apresentarem de forma irregular.
6.10.1. Propostas inexeqüíveis são consideradas aquelas que não venham a ser demonstrada pelo licitante,
mediante solicitação do Pregoeiro, “sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a
execução do objeto do contrato.” (Lei 10.520/02, art.9º c/c/ art.48, II da Lei 8.666/93).
6.11. Após a fase de classificação, não caberá desistência de PROPOSTA, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente aceito pelo MUNICÍPIO.
6.12. Proclamado o vencedor do certame, o licitante primeiro colocado obriga-se a apresentar no prazo no
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do encerramento da Sessão, a NOVA PROPOSTA com
os valores respectivos readequados aos lances vencedores.
6.13. Considerada regular a NOVA PROPOSTA, será adjudicado o objeto desta licitação à empresa declarada
vencedora.
6.14. Na hipótese da não apresentação da NOVA PROPOSTA no prazo determinado no subitem 6.12 e,
ainda, na hipótese da inadequação da PROPOSTA ocorrerá a desclassificação do licitante e decadência do
direito à contratação, cabendo o Pregoeiro, sem prejuízo das sanções legais cabíveis, convocar os licitantes
na ordem remanescentes dos lances e dar continuidade ao PREGÃO.
6.15. O PREGOEIRO poderá solicitar análise da PROPOSTA por Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de
Humberto de Campos, como também realizar diligências ou requisitar informações, incluindo esclarecimentos
e detalhamentos sobre a PROPOSTA sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou
informação que deveria constar originalmente na PROPOSTA.
6.15.1. A não apresentação das informações solicitadas implicará o julgamento no estado em que se encontra
a PROPOSTA, podendo resultar em sua desclassificação.
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6.16. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negociação com o MUNICÍPIO para manter o preço
proposto.
7. DO DIRETO DE PREFERÊNCIA NA FASE DAS PROPOSTAS
7.1. Encerrada a fase de lances, e, classificando-se em primeiro lugar microempresas ou empresas de pequeno
porte, o Pregoeiro, por força da Lei Complementar nº 123/2006, observará o direito de preferência conduzido
pelos artigos 44 e 45 da citada norma, nas condições seguintes:
a) Identificar-se-ão as Propostas ofertadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem até 5% (cinco por cento) superiores à primeira classificada, proclamando-se, se houver empate
entre as PROPOSTAS.
b) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadrada nas condições da alínea “a”, melhor classificada
poderá desempatar apresentando PROPOSTA de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Pregoeiro situação em que a Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte passará à condição de primeira colocada.
c) A não apresentação de PROPOSTA no prazo definido na alínea ”b” deste subitem implicará na decadência
do direito conferido pela Lei Complementar nº123/2006, devendo ser convocadas as microempresas ou
empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem de classificação.
d) No caso da equivalência de valores apresentados por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar o desempate.
e) Na hipótese de não ser adjudicado o objeto deste PREGÃO à Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da Proposta originalmente classificada em primeiro lugar.
7.2 Encerrada a etapa competitiva e aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá á abertura do
ENVELOPE Nº 02, Documentação de HABILITAÇÃO do licitante classificado em primeiro lugar para
verificação do atendimento às condições de HABILITAÇÃO exigidas neste Edital.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Para Habilitação no presente PREGÃO serão exigidos dos licitantes os documentos abaixo declinados:
a) Relativa à Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal:
a.1) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores; no caso de Sociedades simples o
ato constitutivo, inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos
e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício.
a.3) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
a.4) Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede da licitante.
a.5) Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante, emitida até 120
(cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante a:
a.5.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
a.5.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da
Dívida Ativa.
a.6) Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante, emitida até
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante a:
a.6.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, Certidão Positiva com Efeitos de
Negativa.
a.6.2) Certidão Negativa de Inscrição da Dívida Ativa, ou, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da
Dívida Ativa;
a.7) Prova de regularidade com o FGTS mediante apresentação do Certificado de Regularidade com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço fornecido pela Caixa Econômica Federal.
a.8) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
b) Qualificação Econômico-financeira
b.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
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forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b.1.1) As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar N° 123, de 14/12/06, poderão apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato
Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei que comprove Capital
Social de no mínimo 10% do valor máximo da contratação, desde que a comprovação do seu ingresso
no Simples Nacional conste dos Documentos de Habilitação.
b.2) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de
execução patrimonial, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.
c) Relativa à Habilitação Trabalhista:
c.1) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
(Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).
d) Relativo à Qualificação Técnica
d.1) Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que o Licitante forneceu materiais compatíveis com a proposta apresentada, em
quantidade, característica e prazo, informando ainda que o fornecimento foi satisfatório, devendo
o atestado conter o nome, CNPJ, endereço e o telefone de contato do atestador, ou qualquer outra forma de
que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com o atestador.
8.1.5. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo no
ANEXO V do Edital, informando que não mantém relação e trabalho noturno, perigoso ou insalubre com
menor de 18 anos e de qualquer trabalho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de
14 anos, conforme o disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e da Lei nº 9.854 de 27 de
outubro de 1999, que incluiu o inciso V no art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do
Decreto 4.358, de 05 de setembro de 2002.
8.1.6. DECLARAÇÃO expressa do licitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo,
ANEXO VI deste Edital, de que não existem fatos que impeçam a participação no Processo licitatório
afirmando ainda da Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos de sua habilitação, na forma do § 2º,
do artigo 32, da Lei n.º 8.666/93, assinada por sócio, gerente, dirigente, proprietário ou procurador,
devidamente identificado.
8.2. É facultada a autenticação nas cópias das Certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelos licitantes
cuja autenticidade possa ser verificada pela Internet, de acordo com a norma especifica.
8.3. Serão proclamados HABILITADOS os licitantes que apresentarem a documentação na forma exigida
neste Edital e, INABILITADOS aqueles que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou
os apresentarem de forma irregular, com exceção dos licitantes Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
na comprovação da Regularidade Fiscal, consoante determina o artigo 43, § 1º e 2º da Lei Complementar
nº123/2006.
8.4. Se o detentor da melhor Proposta desatender às exigências previstas no subitem 8.1., será
INABILITADO, e o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e procederá à HABILITAÇÃO do licitante
seguinte, na ordem de classificação, repetindo esse procedimento, sucessivamente, se necessário, até a
apuração de uma Proposta que atenda ao Edital, para declarar o licitante vencedor.
8.5. Não será concedida prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos de Habilitação, salvo a
exceção para as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte previsto no artigo 43, § 1º e 2º da Lei
Complementar nº123/2006.
8.6. Quando todos os Licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá, obedecida a ordem de classificação
das PROPOSTAS, fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos
escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.
8.7. O PREGOEIRO reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida
e julgar necessário.
8.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão:
8.8.1. Estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo:
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a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
c) o atestado de capacidade técnica poderá estar emitido em nome e com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial
(ais) do licitante.
8.8.2. Documentos datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.º1,
quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor.
a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada,
que é o caso dos atestados de capacidade técnica.
8.9. As empresas que possuírem Certificado de Registro Cadastral – CRC emitido pela Prefeitura Municipal de
Humberto de Campos, nos termos do artigo 34 e seguintes da Lei nº 8.666/93 poderão apresentar na
HABILITAÇÃO deste PREGÃO, em substituição aos documentos exigidos na alínea “a” do subitem 8.1
deste Edital.
8.10. Os documentos para HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em original ou em cópias legíveis,
previamente autenticadas em Cartório competente ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS, com antecedência mínima de 12 horas da data
marcada para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto.
8.11. O MUNICIPIO manterá em seu poder, através da Comissão Permanente de Licitação, os Envelopes de
Habilitação dos demais licitantes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após a HOMOLOGAÇÃO deste PREGÃO
ou até o início da prestação do seu objeto pelo licitante Contratado, sob pena de inutilizarão dos mesmos.
9. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA HABILITAÇÃO
9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão apresentar na fase
de HABILITAÇÃO toda a documentação exigida no subitem 8.1 deste Edital ainda que os documentos de
Regularidade Fiscal e Trabalhista, exigidos neste Edital apresente alguma restrição, consoante dispõe o art.43,
caput, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
9.2. Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo licitante enquadrado
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a ele fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis
por igual período, à critério do Pregoeiro, para a apresentação dos documentos devidamente regularizados.
9.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade da empresa licitante, devidamente
regularizada, no prazo estabelecido no subitem 9.2 deste Edital, implicará em decadência do direito à
contratação, sem prejuízo dos sansões previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado ao MUNICIPIO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
do Contrato ou revogar a licitação.
9.4. A Comprovação da Regularidade Fiscal do licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte será exigida para efeito de assinatura do contrato, conforme determina o art.43, caput, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
9.5. A falsidade das declarações prestadas pelo licitante caracteriza crime previsto no artigo 299 do Código
Penal, sujeitando-o, ainda, às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, na Sessão Pública, manifestar imediata e
motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada na Ata da Sessão, sendo concedido ao
licitante Recorrente o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar contra-razões, em igual prazo, que começará a contar a partir
do término do prazo do Recorrente sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos na COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no endereço indicado neste Edital.
10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor Recurso, no momento da Sessão
Pública, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o objeto licitado ao
licitante proclamado vencedor.
10.2. O encaminhamento do eventual Recurso e eventuais contra-razões será dirigido a SECRETÁRIA
MUNICIPAL por intermédio do Pregoeiro, devendo ser entregue por escrito e protocolizado na PREFEITURA
MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS, no endereço registrado no preâmbulo do Edital.
10.3. Havendo Recurso o Pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão o encaminhará devidamente
informado, à consideração da SECRETÁRIA MUNICIPAL que proferirá decisão definitiva. Julgado o Recurso,
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a SECRETÁRIA MUNICIPAL emitira a HOMOLOGAÇÃO do objeto da licitação ao licitante vencedor,.após
ter sido o mesmo ADJUDICADO pelo Pregoeiro.
10.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo;
10.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
10.6. A ausência da presença física do licitante na Sessão Pública deste PREGÃO, no momento da divulgação
do licitante vencedor impossibilitará o ingresso de Recurso implicando a decadência do direito.
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
11.1. Declarado o vencedor, e não havendo manifestação de Recursos o Pregoeiro fará a ADJUDICAÇÃO do
objeto licitado ao vencedor e seguidamente encaminhará os autos a SECRETÁRIA MUNICIPAL para
homologação.
11.1.1. Havendo recurso a adjudicação do objeto ao vencedor é atribuição da SECRETÁRIA MUNICIPAL
que também procederá à homologação do certame.
11.2. Após a Homologação da licitação o adjudicatário será convocado para recebimento da Nota de Empenho
e assinatura do Contrato, conforme ANEXO VII, nas condições definidas neste Edital.
11.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS convocará o licitante vencedor, por meio de
notificação via email ou através de fac-símile, para assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, permitindo a prorrogação por igual período, na forma do § 1º, do art. 64, da Lei nº 8.666/93 e alterações.
12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
12.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei, devendo
protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento da Proposta.
12.2. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a impugnação formulada, podendo, se for o caso, auxiliar-se pelo setor
responsável pela elaboração do Termo de Referencia e ainda pela Assessoria Jurídica do MUNICIPIO.
12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
12.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que, tendo-o aceito sem objeção,
vier, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem, hipóteses em que tal
comunicação não terá efeito recursal.
12.5. Se a impugnação for acolhida, o Pregoeiro designará nova data para a realização do certame.
13. DO PAGAMENTO
13.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela
CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Autorização de
Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do Certificado de
Regularidade do F. G. T. S. e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
13.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com as respectivas quantidades fornecida, com o preço
unitário e o preço total, devendo ainda ter no verso, o atesto do recebimento.
13.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações
em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual, inclusive.
13.4. A PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS se reserva o direito de recusar o
pagamento se, os produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
13.5. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 13.1, por culpa do órgão
Contratante, este ficará sujeito à multa de 0,02% (dois centésimos por cento) ao dia, sobre o valor da
respectiva Nota Fiscal, até o limite de 10% (dez por cento).
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. A despesa decorrente deste objeto correrá à conta de recursos específicos, consignados no orçamento
do MUNICÍPIO, na seguinte Dotação Orçamentária:
05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 12.122.0077.2025.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 12.361.0022.2017.0000
9
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MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 12.361.0022.2072.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
11 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA 40% 12.361.0023.2913.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
06 SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 10.301.0075.1101.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO 10.301.0075.2920.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 10.301.0075.2921.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
07 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E MEIO AMBI.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 20.122.0052.2029.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
09 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, SANEAMENTO E URBA.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 15.122.0052.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
18 SEC MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 27.122.0052.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
18 SEC MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
CONTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS ESPORTIVOS 27.122.0052.2955.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
18 SEC MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR 27.122.0052.2956.0000 13.261,66
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
08 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 08.244.0024.2041.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS 08.244.0024.2941.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
15. DAS PENALIDADES
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15.1. Em caso de atraso injustificado ou pela inexecução das condições estabelecidas, ou execução
insatisfatória dos serviços contratados, atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á a CONTRATADA às
seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a
determinação de adoção das necessárias medidas de correções;
15.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites:
a) 0,3%(três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do fornecimento
não realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias, com
a consequente rescisão do contrato.
15.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pelo MUNICÍPIO e impedimento de
contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos termos da lei nº
10.520/2002.
15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
CAMPOS caso a contratada descumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração falsa,
não mantenha a Proposta, enseje o retardamento da execução do objeto contratado, falhe ou fraude na
execução do contrato, comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade.
15.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedor do
Município.
15.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será automaticamente
descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer jus.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, com base na Lei n.º
10.520/2002, subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e demais legislação aplicada ao procedimento.
16.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do
vencimento.
16.3. Os licitantes deste PREGÃO sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, especificações e
detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, independentemente de qualquer manifestação escrita
ou verbal.
16.4. No julgamento da PROPOSTA o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não altere a substância da
PROPOSTA, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
16.5. Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas ficam
automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido processo estiver suspenso.
16.6. Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na Comissão Permanente de LicitaçãoCPL, na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos, de segunda à sexta-feira, no horário
das 8:00 as 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente e obtidos ao valor de R$ 10,00 (dez
reais), através de recolhimento de DAM. Os esclarecimentos poderão ser realizados através do email:
cplhdecampos@gmail.com, ou por telefone: 098 3367-1305.
16.7. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo
Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO no endereço e
horário registrados no subitem 16.6 deste edital, obedecidos os seguintes critérios:
a) Não serão levados em consideração, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativos ao Edital, que
não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados na CPL até 02(dois) dias úteis antes da
data marcada para recebimento dos Envelopes.
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o MUNICÍPIO.
16.8. Os esclarecimentos da CPL aos consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que
tenham adquirido o presente Edital.
16.9. É facultada o Pregoeiro, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase desta licitação,
diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA.
16.10. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da PROPOSTA ou dos documentos
de HABILITAÇÃO, o Pregoeiro poderá suspender o PREGÃO e marcar nova data para sua aceitabilidade
ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes.
11

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Comissão Permanente de Licitação
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: cplhdecampos@gmail.com

Proc. ADM. N.º 020/2020
Fls. __________________
_____________________
Rubrica

16.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base nas normas aplicáveis à
espécie em vigor.
16.12. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que
tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO,
independentemente de transcrição.
16.13. Integram o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial
ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (art. 4º, inciso VII da Lei
nº 10.520/2002)
ANEXO IV – Modelo de Carta Proposta
ANEXO V – Modelo de Declaração de Pessoa Jurídica (CF/88 art. 7º, inciso XXXIII, Lei nº 9.854/99, Lei
8.666/93, art. 27, inciso V e Decreto 4.358/2002)
ANEXO VI – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação (Lei nº 8.666/93, artigo 32, § 2º)
ANEXO VII – Minuta do Contrato
Humberto de Campos - MA, 06 de fevereiro de 2020.

ISRAEL ANDRADE CANTANHEDE
PREGOEIRO

12

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Comissão Permanente de Licitação
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: cplhdecampos@gmail.com

Proc. ADM. N.º 020/2020
Fls. __________________
_____________________
Rubrica

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de artigo de malharia, tecido e correlatos para o Município de
Humberto de Campos - MA.
2. JUSTIFICATIVA
A contratação se justifica diante da necessidade de padronização, tendo em vista que, o uniforme profissional
tornou-se sinônimo de praticidade, modernidade, conforto, segurança, durabilidade e, atualmente, é um
componente que contribui para estimular a autoestima dos funcionários que compõe o quadro de
colaboradores do município.
3. PLANILHA
LOTE 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
N.º
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNID QNT V. UNIT
1 boné algodão azul marinho
UND
36
R$ 25,00
2 Calção em poliéster cores e tamanhos variados
UND
100
R$ 24,00
3 Calça- tático camuflado woodland azul rip stop
UND
36
R$ 120,00
Camisa de gola pólo de malha PV colorida com
4
UND
150
R$ 35,00
pintura em sublimação total.
Camisa de malha PV branca com pintura em
5
UND
1000 R$ 22,00
sublimação total
Camisa de malha PV colorida com pintura em
6
UND
1000 R$ 21,00
serigrafia a2 frente e costa.
7 camisa algodão azul marinho
UND
36
R$ 25,00
8 Capas de chuvas tecido nylon.
UND
60
R$ 100,00
Colete Conjunto, em poliéster, uso esportivo,
dupla Fase, laterais elásticas, tamanho G, 20
9
UND
30
R$ 570,00
peças sem bolso, cores e tamahos variados com
logomarca, e numeração.
Colete Conjunto, em poliéster, uso esportivo,
dupla Fase, laterais elásticas, tamanho M, 20
10
UND
30
R$ 570,00
peças sem bolso, cores e tamahos variados com
logomarca, e numeração.
Colete Oxford com fita refletiva e pintura em
11
UND
100
R$ 35,00
serigrafia para o segurança.
Conjunto de calça e blusa de brim com faixa
12 refletiva com pintura em serigrafia agente de
KIT
20
R$ 115,00
limpeza.
Conjunto de equipagem, composto por 15 shorts
13
kit
30
R$ 500,00
e 15 blusas com pintura e numeração. (Infantil)
Conjunto de equipagem, composto por 15 shorts
14
KIT
30
R$ 650,00
e 15 blusas com pintura e numeração. (Adulto)
Coturno de couro com cadarço e solado
15
PAR
36
R$ 299,00
antiderrapante.
Equipagem para futebol conjunto com 25 peças
R$
16 (calções, camisas e meioes ) em poliéster,
CJT
30
1.250,00
tamanhos variados como logomarca.
Equipagem para beach soccer conjunto com 12
17 peças (calções, camisas e meioes ) em poliéster,
CJT
30
R$ 630,00
tamanhos variados como logomarca.
GANDOLA em tecido Rip Stop, com composição
18
UND
36
R$ 350,00
67% poliéster e 33% algodão, sarja 2/1,

V. TOTAL
R$900,00
R$2.400,00
R$4.320,00
R$5.250,00
R$22.000,00
R$21.000,00
R$900,00
R$6.000,00
R$17.100,00

R$17.100,00
R$3.500,00
R$2.300,00
R$15.000,00
R$19.500,00
R$10.764,00
R$37.500,00
R$18.900,00
R$12.600,00
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gramatura média de 238% g/m² (+ - 5%),
largura 1,60 m, cor azul marinho, em linha
poliéster/algodão nº 80 e 120, acabamento antimicrobial, gola esporte entretelada com pesponto
duplo, fechado pelo prolongamento do pé da gola
em forma de platina medindo 3,5 cm de ponta e
3 cm na base, na largura e 6 cm de comprimento,
fechado por meio de botão de 18 mm de
diâmetro, de massa , com 4 furos; platina
entretelada com pesponto duplo, medindo 5,5 cm
de largura na base e 5,5 cm nas extremidades.
19 gandola -tático camuflado woodland azul rip stop
UND
36
R$ 90,00
20 nome de guerra
UND
36
R$ 30,00
TONFA de 58 a 60 cm, modelo injetado, fabricado
em polímero de alta resistência, possui haste de
58 a 60 cm, diâmetro aproximadamente de 3 cm,
21 peso entre 500 a 600 gramas, cabo da haste em
UND
36
R$ 110,00
formato anatômico, possui entre 13 e 14 cm, com
ranhuras transversais propondo conforto e melhor
firmeza na empunhadura.
Uniforme para arbitragem (Camisa, Calçao,
22
CJT
30
R$ 130,00
Meiões) cores variadas
TOTAL
LOTE 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÇÃO
N.º
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNID QNT V. UNIT
1 Avental de napa.
UND
300
R$ 26,00
Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura
2
UND
400
R$ 35,00
em serigrafia frente e verso.
3 Bonés de brim com pintura em serigrafia.
UND
800
R$ 10,00
4 Bandeiras (do Brasil, do Estado e Municipal)
UND
43
R$ 110,00
Camisa de malha PV branca com pintura em
5
UND
3000 R$ 18,00
sublimação a4 frente e costa.
Camisa de malha PV colorida com pintura em
6
UND
5000 R$ 21,00
serigrafia a4 frente e costa.
7 Camisa em tecido com bordado no peito.
UND
400
R$ 35,00
Coletes de elanquinha colorida com pintura em
8
UND
3000 R$ 16,00
serigrafia.
Conjunto de brim branco calça e blusa manga
9
KIT
200 R$ 115,00
comprida com pintura em serigrafia.
Conjunto de calça de elanca e blusa de malha PV
10 e mangas compridas com pintura em serigrafia
KIT
500
R$ 60,00
frente e costa.
Conjunto de equipagem, composto por 15 shorts
11
kit
50
R$ 500,00
e 15 blusas com pintura e numeração. (Infantil)
Conjunto de equipagem, composto por 15 shorts
12
KIT
50
R$ 650,00
e 15 blusas com pintura e numeração. (Adulto)
13 Touca de brim branca com pintura em serigrafia.
UND
400
R$ 18,00
Toalha para mesa, em tecido oxford, nas cores:
14
UND
5
R$ 120,00
azul, branca com renda, medindo 3,0m x 1,5m
TOTAL
LOTE 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
N.º
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNID QNT V. UNIT
1 Avental de napa. (ADULTO)
UND
50
R$ 26,00
2 Avental de napa (INFANTIL
UND
50
R$ 20,00
Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura
3
UND
150
R$ 35,00
em serigrafia frente e verso.

R$3.240,00
R$1.080,00

R$3.960,00

R$3.900,00
R$229.214,00
V. TOTAL
R$7.800,00
R$14.000,00
R$8.000,00
R$4.730,00
R$54.000,00
R$105.000,00
R$14.000,00
R$48.000,00
R$23.000,00
R$30.000,00
R$25.000,00
R$32.500,00
R$7.200,00
R$600,00
R$373.830,00
V. TOTAL
R$1.300,00
R$1.000,00
R$5.250,00
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Boina francesa pralana.
UND
20
R$ 40,00
Bolsa de brim com serigrafia do Programa Criaça
5
UND
10
R$ 40,00
Feliz
6 Bonés de brim com pintura em serigrafia.
UND
300
R$ 10,00
7 Botas de borracha cano longo sete léguas.
PAR
20
R$ 90,00
Camisa de gola pólo de malha PV colorida com
8
UND
150
R$ 33,00
pintura em serigrafia.
Camisa de malha PV branca com pintura em
9
UND
1000 R$ 18,00
sublimação a4 frente e costa.
Camisa de malha PV colorida com pintura em
10
UND
2000 R$ 21,00
serigrafia a4 frente e costa.
11 Camisa em tecido com bordado no peito.
UND
100
R$ 35,00
12 Capas de chuvas tecido nylon.
UND
20
R$ 100,00
Coletes de elanquinha colorida com pintura em
13
UND
300
R$ 16,00
serigrafia.
Conjunto de brim branco calça e blusa manga
14
KIT
120 R$ 110,00
curta com pintura em serigrafia.
Conjunto calça helanca e camisa manga curta em
15
KIT
120
R$ 60,00
malha PV em sublimação
Conjunto de equipagem, composto por 15 shorts
16
kit
15
R$ 500,00
e 15 blusas com pintura e numeração. (Infantil)
Conjunto de equipagem, composto por 15 shorts
17
KIT
15
R$ 650,00
e 15 blusas com pintura e numeração. (Adulto)
Conjunto short de elanca e blusa de malha PV
18
KIT
200
R$ 45,00
com pintura em serigrafia frente e verso (PETI).
Coturno de couro com cadarço e solado
19
PAR
10
R$ 299,00
antiderrapante.
20 Viseira de brim com pintura e serigrafia
und
200
R$ 15,00
TOTAL
LOTE 04 - FIGURINOS - ASSISTENCIA SOCIAL
N.º
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNID QNT V. UNIT
1 Bata para coral infantil em cetim com elastano
UNID
25
R$ 70,00
2 Bata para coral em cetim com elastano ADULTO
UNID
40
R$ 100,00
Conjunto saia e blusa infantil em malha pv e
3
UNID
30
R$ 60,00
oxford
Conjunto calça e camisa para adolescente em
4
UNID
50
R$ 80,00
moletom e malha pv
Conjunto de saia e bori para adolescentes em
5
UNID
30
R$ 70,00
vicolaycra, cetim e oxfordine
Fantasia infantil diversas em vicolaycra, cetim,
6
UNID
20
R$ 90,00
oxfordine e organza
Fantasia diversa para adolescente em vicolaycra,
7
UNID
20
R$ 90,00
cetim, oxfordine e organza
Conjunto calça e blusa manga comprida para
8
UNID
60
R$ 80,00
idoso em cetim e oxford
Vestido de quadrilha infantil em chitão e cetim
9
UNID
50
R$ 80,00
com elastano
Vestido de quadrilha para adolescente em chitão
10
UNID
50
R$ 90,00
e cetim com elastano
11 Short saia infantil em helanca
UNID
100
R$ 25,00
12 Bermuda para infantil em helanca
UNID
100
R$ 20,00
Conjunto infantil de saia rodada longa e blusa em
13
UNID
30
R$ 75,00
cetim com elastano e chitão
Conjunto de saia rodada longa e blusa para
14
UNID
60
R$ 90,00
ADULTO em cetim com elastano e chitão
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R$800,00
R$400,00
R$3.000,00
R$1.800,00
R$4.950,00
R$18.000,00
R$42.000,00
R$3.500,00
R$2.000,00
R$4.800,00
R$13.200,00
R$7.200,00
R$7.500,00
R$9.750,00
R$9.000,00
R$2.990,00
R$3.000,00
R$141.440,00
V. TOTAL
R$1.750,00
R$4.000,00
R$1.800,00
R$4.000,00
R$2.100,00
R$1.800,00
R$1.800,00
R$4.800,00
R$4.000,00
R$4.500,00
R$2.500,00
R$2.000,00
R$2.250,00
R$5.400,00
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Vestido infantil para coreografia em cetim com
UNID
40
R$ 58,00
elastano
16 Vestido para adolescente em cetim com elastano
UNID
30
R$ 80,00
Conjunto infantil de saia e blusa em cetim e
17
UNID
10
R$ 45,00
oxford
Conjunto adulto de saia e blusa em cetim e
18
UNID
10
R$ 80,00
oxford
Macacão para adolescente em cetim colorido
19
UNID
12
R$ 83,00
(palhaço)
Conjunto de calça e camisa em cetim e oxford
20
UNID
12
R$ 95,00
colorido (palhaço)
Conjunto de bustiê e saia em veludo, pena e
21
UNID
20
R$ 95,00
oxford
Vestido de baliza infantil vicolayca, cetim, organza
22
UNID
2
R$ 180,00
e tule
Vestido de baliza para adolescente vicolaycra,
23
UNID
2
R$ 180,00
cetim, organza e tule
TOTAL
LOTE 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
N.º
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNID QNT V. UNIT
1 Boina francesa pralana.
UND
200
R$ 40,00
2 Bota de couro com solado antiderrapante.
PAR
6
R$ 90,00
BOTA/FEMININA Bota cano longo - 40cm, forrada
internamente, modelo clássico, em napa sintético
3
PAR
200
R$ 90,00
(ou ecológico), com salto de 2,5 cm, solado
microporoso antiderrapante.
4 Bandeiras (do Brasil, do Estado e Municipal)
UND
10
R$ 110,00
Camisa de gola pólo de malha PV colorida com
5
UND
700
R$ 35,00
pintura em sublimação total.
Camisa de malha PV branca com pintura em
6
UND
1000 R$ 22,00
sublimação total
Camisa de malha PV colorida com pintura em
7
UND
900
R$ 21,00
serigrafia a2 frente e costa.
Colete Oxford com fita refletiva e pintura em
8
UND
80
R$ 35,00
serigrafia para o segurança.
9 Kit de Mor (camisa, calça, chapéu)
UND
6
R$ 500,00
QUEPE - Quepe montado em estrutura de napa
de plástico injetado de alto brilho na cor branco,
10 faixa lateral com 3 cm de largura interno com
UND
250
R$ 90,00
auto regulagem do 52 ao 62 feito do mesmo
material do revestimento do quepe com ilhoses.
SAPATO - Sapato cano curto, forrada
internamente, modelo clássico, em couro sintético
11 (ou ecológico), com salto baixo frisado (estilo
UND
200 R$ 130,00
“Drum Corp”), zíper lateral, solado micro
poroso antiderrapante.
UNIFORME PARA CORPO MUSICAL - Túnica e
Calça - Túnica Spencer estilo “Drum Corps”
CONFECCIONADA EM TECIDO Oxford composto
de 100% poliéster, nas cores azul Royal e Branco,
botões dourados frontais, e fechamento nas
12
UND
250 R$ 150,00
costas,. Calça estilo social na cor banca com
detalhes azul royal, confeccionado em tecido
Oxford, reguláveis e fivelas, todo overlocado,
barra overlocada e vinco permanente. Para
comprimento
15
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R$2.320,00
R$2.400,00
R$450,00
R$800,00
R$996,00
R$1.140,00
R$1.900,00
R$360,00
R$360,00
R$53.426,00
V. TOTAL
R$8.000,00
R$540,00
R$18.000,00
R$1.100,00
R$24.500,00
R$22.000,00
R$18.900,00
R$2.800,00
R$3.000,00
R$22.500,00

R$26.000,00

R$37.500,00
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UND
6
R$ 500,00
R$3.000,00
TOTAL
R$187.840,00
LOTE 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
N.º
DESCRIÇÃO DOS ITENS
UNID QNT V. UNIT
V. TOTAL
Blusa gola pólo de malha PV colorida com pintura
1
UND
800
R$ 35,00
R$28.000,00
em serigrafia frente e verso.
2 Bonés de brim com pintura em serigrafia.
UND
50
R$ 10,00
R$500,00
Bonés de brim com serigrafia do projeto vigilante
3
UND
200
R$ 10,00
R$2.000,00
sanitários.
4 Calça de microfibra verde (centro cirúrgico).
UND
60
R$ 48,00
R$2.880,00
Camisa de malha PV branca com pintura em
5
UND
1200 R$ 22,00
R$26.400,00
sublimação total
Camisa de malha PV colorida com pintura em
6
UND
1300 R$ 21,00
R$27.300,00
serigrafia a2 frente e costa.
Camisa de microfibra verde com pintura em
7
UND
60
R$ 48,00
R$2.880,00
serigrafia (centro cirúrgico).
Camisola de tricoline com pintura em serigrafia P,
8
UND
300
R$ 45,00
R$13.500,00
M, G e GG.
Campo fenestrado em brim com pintura em
9
UND
100 R$ 110,00
R$11.000,00
serigrafia.
Campo simples em brim com pintura em
10
UND
300
R$ 50,00
R$15.000,00
serigrafia.
11 Capas de chuvas tecido nylon.
UND
120 R$ 100,00
R$12.000,00
12 Capote cirurgico.
UND
100 R$ 120,00
R$12.000,00
Colete Oxford com fita refletiva e pintura em
13
UND
200
R$ 35,00
R$7.000,00
serigrafia para o segurança.
Conjunto de pijama de tricoline (short e blusa)
14
KIT
150
R$ 70,00
R$10.500,00
com pintura em serigrafia TAM: P, M, G, GG.
Jaqueta de brim com serigrafia, vigilante
15
UND
100
R$ 50,00
R$5.000,00
sanitário.
Lençol de percal colorido com pintura em
16
UND
300
R$ 78,00
R$23.400,00
serigrafia.
Mochila com serigrafia do projeto vigilancia
17
UND
100 R$ 100,00
R$10.000,00
sanitaria
TOTAL
R$209.360,00
LOTE 6 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TECIDOS DIVERSOS)
N.º
DESCRIÇÃO
UND
QTD
V. UNIT.
V. TOTAL
1 TECIDO CETIM 1,40 DE LARG (SEM ELASTANO)
METRO 150
R$ 8,65
R$
1.297,50
TECIDO CETIM 1,40 DE LARG 100% POLIESTER
2
METRO 200
R$ 12,95
R$
2.590,00
(COM ELASTANO)
3 TECIDO CHITÃO
METRO 200
R$ 12,60
R$
2.520,00
4 TECIDO CHITINHA
METRO 150
R$ 10,65
R$
1.597,50
5 TECIDO DE ALGODÃO
METRO 100
R$ 16,65
R$
1.665,00
6 TECIDO DE ALGODÃO CRU
METRO
50
R$ 18,95
R$
947,50
7 TECIDO DE ETAMINE
METRO 200
R$ 22,00
R$
4.400,00
8 TECIDO DE VAGONITE
METRO 150
R$ 22,00
R$
3.300,00
9 TECIDO EM ORGANZA
METRO
50
R$ 17,60
R$
880,00
10 TECIDO EM TULE
METRO
50
R$ 12,30
R$
615,00
11 TECIDO Juta (cores variadas)
PEÇA
5
R$ 98,30
R$
491,50
12 TECIDO Loninha
PEÇA
1
R$ 12,95
R$
12,95
14 TECIDO OXFORDINE
METRO
30
R$ 13,00
R$
390,00
15 TECIDO TULE PELE DE OVO
METRO
10
R$ 24,80
R$
248,00
16 MALHA DE HELANQUINHA
METRO 200
R$ 21,95
R$
4.390,00
18 MALHA VISCOLAYCRA
METRO
30
R$ 38,30
R$
1.149,00
20 BRIM 1,40M DE LARGURA 100% ALGODÃO
METRO
50
R$ 20,00
R$
1.000,00
TOTAL LOTE
R$ 27.493,95
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LOTE 7 - SECRETARIA DE CULTURA (TECIDOS DIVERSOS)
N.º
DESCRIÇÃO
UND
QTD
V. UNIT.
1 TECIDO CETIM 1,40 DE LARG (SEM ELASTANO)
METRO 150
R$ 8,65
TECIDO CETIM 1,40 DE LARG 100% POLIESTER
2
METRO 200
R$ 12,95
(COM ELASTANO)
3 TECIDO CHITÃO
METRO 100
R$ 12,60
4 TECIDO CHITINHA
METRO 150
R$ 10,65
5 TECIDO DE ALGODÃO
METRO 100
R$ 16,65
6 TECIDO DE ALGODÃO CRU
METRO
50
R$ 18,95
7 TECIDO DE ETAMINE
METRO 200
R$ 22,00
8 TECIDO DE VAGONITE
METRO 150
R$ 22,00
9 TECIDO EM ORGANZA
METRO
50
R$ 17,60
10 TECIDO EM TULE
METRO
50
R$ 12,30
11 TECIDO Juta (cores variadas)
PEÇA
5
R$ 98,30
12 TECIDO Loninha
PEÇA
1
R$ 12,95
14 TECIDO OXFORDINE
METRO 400
R$ 13,00
15 TECIDO TULE PELE DE OVO
METRO
10
R$ 24,80
16 MALHA DE HELANQUINHA
METRO 200
R$ 21,95
18 MALHA VISCOLAYCRA
METRO
30
R$ 38,30
20 BRIM 1,40M DE LARGURA 100% ALGODÃO
METRO
50
R$ 20,00
TOTAL LOTE
TOTAL GERAL

Proc. ADM. N.º 020/2020
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Rubrica

R$

V. TOTAL
1.297,50

R$

2.590,00

R$
1.260,00
R$
1.597,50
R$
1.665,00
R$
947,50
R$
4.400,00
R$
3.300,00
R$
880,00
R$
615,00
R$
491,50
R$
12,95
R$
5.200,00
R$
248,00
R$
4.390,00
R$
1.149,00
R$
1.000,00
R$ 31.043,95
R$ 1.253.647,90

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO.
4.1. Os materiais deverão ser entregues, conforme solicitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o
recebimento da Ordem de Fornecimento, obedecidas as especificações técnicas pertinentes;
4.2. O fornecimento deverá ser efetuado na sede do Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Humberto de
Campos, localizado na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos/MA ou em local por
ela indicado.
4.3. A empresa vencedora deverá responsabiliza-se pelo transporte dos materiais, não cabendo nem custo
adicional por estes serviços.
4.4. O fornecedor se obriga a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer parte do material, no
prazo de 05 (cinco) dias, no endereço abaixo indicado, desde que:
a) Não atenda as especificações do Edital;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Humberto de Campos;
c) Que apresente defeito de fabricação;
4.5. Não será admitida proposta parcial dos quantitativos constantes da planilha acima.
5. DO VALOR ESTIMADO
Considerando as pesquisas de mercado realizadas em empresas maranhenses, o valor máximo que a
Administração pretende pagar na presente aquisição importa no montante global de R$ 1.253.647,90 (um
milhão, duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos),
teve como parâmetro o menor dos preços cotados.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) fornecer os materiais, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços, no
prazo de até 5 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento;
b) entregar os materiais no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos, localizado na
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos/MA;
c) substituir os materiais, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as
especificações e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da respectiva
Notificação;
d) substituir os materiais em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo
máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
e) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização
da Contratante;
f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos materiais;
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g) designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles,
nomes dos responsáveis, para fins de contato;
h) comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i)
responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados
à Administração ou a terceiros;
j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos,
tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras
despesas decorrentes do fornecimento;
k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues
os materiais;
l)
respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento
dos materiais, como única e exclusiva empregadora;
n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
p) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) emitir cada Autorização de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com a Lei nº 8.666/93;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos, podendo recusar
aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
d) notificar a Contratada para a substituição de produtos reprovados;
e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
h) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela Contratada.
8. DO PAGAMENTO:
8.1 O pagamento será efetuado conforme o fornecimento até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das unidades
recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo
setor competente.
8.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura as certidões de regularidade
junto ao INSS e ao FGTS como condição para a liberação do pagamento.
8.3. O Município poderá suspender o pagamento da nota fiscal, nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam, de qualquer forma,
prejudicar ao Município;
b) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) O Município terá direito, a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer produtos fornecidos, que de alguma forma,
não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados, independentemente dos defeitos a
serem apresentados após a entrega.
b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão
destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da contratante.
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c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seus
empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da
CONTRATADA.
c.1) Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da CONTRATADA, o valor
da indenização será descontado no ato do pagamento de fatura, o que fica desde já pactuado.
d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
e) As documentações de habilitação deverão esta de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e
legislações correlatas.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO II
CARTA CREDENCIAL
Ref.: PREGÃO N° 14/2020 – CPL
(local e data)
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
HUMBERTO DE CAMPOS-MA
(empresa)_________________________, por seu representante legal, que esta
subscreve, credencia o Sr. ________________________, portador da CI n° _______ e do CPF n° _________,
para representá-la perante no Pregão em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço,
recorrer, renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase do processo licitatório e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
Atenciosamente,
...........................................................................
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

A empresa ______________ estabelecida na cidade de _______, inscrita no CNPJ/MF sob nº___, pelo seu
representante legal infra-assinado, em cumprimento ao disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/2002,
DECLARA sob as penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital
do PREGÃO PRESENCIAL Nº _____/2020 de interesse da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos,
estando, portanto apto a participar do certame.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)

22

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Comissão Permanente de Licitação
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: cplhdecampos@gmail.com

Proc. ADM. N.º 020/2020
Fls. __________________
_____________________
Rubrica

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO IV
MODELO DE CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020

Prezados Senhores,
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da Lei n°10.520,
de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do Edital.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Humberto de Campos pelo preço total abaixo declinado nas
condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2020.
3. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.
4. O prazo de fornecimento será até 31.12.2020.
5. Ratificamos o preço total no valor de R$ () para a Contratação de empresa para fornecimento de artigo de
malharia, tecido e correlatos para o Município de Humberto de Campos - MA, conforme especificações contidas
no ANEXO I – Termo de Referência.
6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se houver)
CNPJ N° _____incluso o nome da Instituição Bancária n°, Agência e Conta corrente.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO
(C.F ART. 7º, inciso XXXIII, LEI Nº 9.854/99 E LEI 8.666/93, ART. 27, INCISO V)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020
Prezados Senhores,
A empresa (razão social do licitante) com endereço na ______, inscrita no CNPJ/MF sob o nº_____vem, pelo
seu representante legal infra-assinado, Sr.(A)_______________portador(a) da cédula de identidade Nº
_________e do CPF Nº _____________ sob pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas na Lei
nº 10.520/2002, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )
OBSERVAÇÃO: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
Local, data e assinatura
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)
_____________________________________________
(Representante legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
Pregão nº

/2020

A Empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ____________, sediada na
______________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal o Sr(a)
___________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do CPF nº
___________, D E C L A R A, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei Federal nº
8.666/93, que não existem fatos supervenientes à data de expedição do Certificado de Registro
Cadastral – CRC, que venham a impossibilitar a sua Habilitação na licitação em epígrafe.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o edital e que se submete a todos os seus termos.
Humberto de Campos, __ de ______ de 2020
__________________________________
(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 – CPL
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE HUMBERTO DE CAMPOS, E DE OUTRO LADO, A
EMPRESA ..........................................
Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE
HUMBERTO DE CAMPOS, sediada na Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Humberto de Campos, inscrita no
CNPJ sob o nº ............, doravante denominada MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretaria
Municipal Interessada, ........................., brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº .................., RG nº
........., residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado, ........................ , doravante denominada
CONTRATADA, sediada à................., CNPJ nº................, neste ato representada pelo Sr.........................,
brasileiro, CIC nº...................., residente e domiciliado nesta Cidade, têm entre si, ajustado o presente
Contrato de Fornecimento, cuja lavratura foi regularmente autorizada em despacho constante no Processo
Administrativo nº 20/2020, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 14/2020-CPL e seus anexos, e
ainda da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de transcrição, submetendo-se as
parte às disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
mediante às Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de artigo de malharia, tecido e correlatos para o Município de
Humberto de Campos - MA, em conformidade com o Anexo I do Edital, que passará a ser parte integrante
deste instrumento, quando de sua assinatura.
CLÁUSULA SEGUNDA: ORDEM DE PRIORIDADE
Ocorrendo dúvida de interpretação entre as disposições dos documentos integrantes deste Contrato,
prevalecerá a seguinte ordem de prioridade: 1º Contrato; 2º Edital; 3º Proposta Adjudicada e toda
correspondência trocada entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORNECIMENTO
A CONTRATADA fornecerá os materiais de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Humberto
de Campos/MA.
PARÁGRAFO ÚNICO
Para efeito de controle a CONTRATADA deverá ao solicitar o pagamento referente ao fornecimento, apresentar
comprovante de entrega dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado da CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O valor total estimado do presente Contrato é de R$ XXX para o fornecimento, que serão pagos
parceladamente, de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, na proporção do fornecimento realizado pela
CONTRATADA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva
Autorização de Fornecimento, da Certidão Conjunta Negativa de Débitos da Receita Federal, do
Certificado de Regularidade do F. G. T. S. e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
PARÁGRAFO SEGUNDO – A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor designado, responsável
pelo recebimento dos objetos.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente
da CONTRATADA. Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula,
a CONTRATANTE se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido a empresa.
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PARÁGRAFO QUARTO – Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no caput, a CONTRATANTE fará jus a
desconto financeiro correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de
antecipação, até o limite de 10% (dez por cento).
PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo
descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização
monetária.
CLÁUSULA QUINTA: DO REAJUSTE
O valor da prestação dos serviços propostos pela CONTRATADA não será alterado durante a vigência do
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste Contrato será até 31.12.2020 com início a partir da assinatura do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa de que trata o objeto, está a cargo do elemento orçamentário:
05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 12.122.0077.2025.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 12.361.0022.2017.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
05 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 12.361.0022.2072.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
11 FUNDEB
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA 40% 12.361.0023.2913.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
06 SECRETARIA DE SAÚDE
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 10.301.0075.1101.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO 10.301.0075.2920.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO 10.301.0075.2921.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0052.2006.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINITRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
07 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E MEIO AMBI.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 20.122.0052.2029.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
09 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. PUBLICOS, SANEAMENTO E URBA.
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MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 15.122.0052.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
18 SEC MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 27.122.0052.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
18 SEC MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
CONTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS ESPORTIVOS 27.122.0052.2955.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
18 SEC MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR 27.122.0052.2956.0000 13.261,66
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
08 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 08.244.0024.2041.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS 08.244.0024.2941.0000
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
CLÁUSULA OITAVA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
A não prestação dos serviços conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,33%
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Além da multa acima citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA,
na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que ensejarem
sua rescisão determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas “a”, ”c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea
“b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A multa prevista não tem caráter compensatório, e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA NONA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a)
fornecer os materiais, conforme especificações estabelecidas no Edital e em sua Proposta de Preços,
no prazo de até 5 (cinco) dias, contado a partir do recebimento da Autorização de Serviços;
b)
entregar os materiais no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos, localizado na
Praça Dr. Leôncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos/MA;
c)
substituir os materiais, acaso devolvidos pela Contratante, por estarem em desacordo com as
especificações e/ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 2 (dois) dias, contadas a partir da respectiva
Notificação;
d)
substituir os materiais em que se verificarem vícios redibitórios durante o prazo de garantia, no prazo
máximo de até 2 (dois) dias e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério da Contratante;
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e)
não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia autorização
da Contratante;
f)
identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;
g)
designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, facsímiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
h)
comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
i)
responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados à Administração ou a terceiros;
j)
arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos,
tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras
despesas decorrentes do fornecimento;
k)
respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues
os produtos;
l)
respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho;
m)
responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao
fornecimento dos materiais, como única e exclusiva empregadora;
n)
responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
o)
responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
p)
manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
i) emitir cada Autorização de Fornecimento;
j) acompanhar e fiscalizar o fornecimento, em conformidade com a Lei nº 8.666/93;
k) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos, podendo recusar
aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
l) notificar a Contratada para a substituição de produtos reprovados;
m) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
n) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
o) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
p) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e
expresso consentimento por escrito do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento próprio, devidamente
motivado, a ser publicado no Diário Oficial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aceitação da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos atos,
falhas, erros ou atrasos na execução do objeto subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRATANTE e estará
obrigada a aceitar suas decisões.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO
O contrato poderá ser rescindido:
a) a qualquer momento, devendo a parte que assim quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30
(trinta) dias, por escrito;
b) nos casos enumerados nos itens I a XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93;
c) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
d) judicialmente, nos termos da legislação.
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e) A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato possui vínculo editalício por estar enquadrado no processo licitatório, Pregão Presencial nº
14/2020 (art. 55, inc. XI);
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA BASE LEGAL - Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos
será aplicada a Lei n.º 8.666/93 e, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua
assinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não
sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Humberto de Campos, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente instrumento.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das
partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Humberto de Campos - MA,

de

de 2020.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:

_____________________
CPF Nº

_____________________
CPF Nº
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