ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ. 01.612.667/0001-08

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
Processo Administrativo nº 001/2020/SEMAS

Razão Social: _____________________________________________________________________
CNPJ Nº: _________________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________________
Bairro: ____________________________________________________________________________
Cidade: ___________________________________________ Estado: _______________________
E-Mail: ___________________________________________________________________________
Telefone: ________________________________ Fax: ____________________________________
Celular: ___________________________________________________________________________
Pessoa para Contato: _______________________________________________________________
Recebemos, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.
Cidade/Estado: _____________________ , ________ de _________________ de 2020.

__________________________________________
Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de
retirada do Edital e entregar na Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura
Municipal de Fernando Falcão, localizada na Rua Antônio Pereira Santiago, 420 – Vila
Resplandes – CEP 65964-000 Fernando Falcão – MA.
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação - CPL da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais.

GILMAR MACIEL RIBEIRO
Pregoeiro

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
A Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, através do PREGOEIRO OFICIAL,
designado pela Portaria nº. 002, de 02 de janeiro de 2020, torna público para conhecimento
dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, destinada ao fornecimento de URNAS FÚNEBRES, tendo em
vista do que consta do Processo Administrativo nº 001/2020/SEMAS, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, e
suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e
demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
A sessão pública do Pregão terá início às 14h00min do dia 13 de abril de 2020, na
sala da Comissão Permanente de Licitação da PMFF, localizada à Rua Antônio Pereira
Santiago, nº 420, Vila Resplandes, nesta cidade, quando serão recebidos e iniciada a
abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e documentos de habilitação.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro
em contrário.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto, a contratação de empresa para fornecimento de
Urnas Fúnebres para atender aos munícipes em vulnerabilidade social, de interesse da
Administração Pública Municipal, conforme especificações contidas no ANEXO I
(TERMO DE REFERÊNCIA) deste Edital.
1.2. O Valor Global máximo estimado para o Objeto desta Licitação é de R$ 103.733,10
(cento e três mil, setecentos e trinta e três reais e dez centavos).
1.3. O quantitativo informado é mera estimativa de consumo, para o exercício financeiro
de 2020, e será realizada de acordo com as necessidades do Município de Fernando
Falcão, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente
fornecidos.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenha ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação e requisitos de classificação das propostas, constante deste Edital e
seus Anexos.
2.2. De acordo com o disposto na Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de
2014, a qual alterou e regulamentou dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006, de
14 de dezembro de 2006 e 155/2016, nas licitações cujos itens tenham valores totais
estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser ofertadas,
EXCLUSIVAMENTE às Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP),
assim definidas pela lei.
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2.3. Caso o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresa de
pequeno porte não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao
conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, não se aplicará o disposto nos artigos
47 e 48 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 e 155/2016.
2.4. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
2.4.1. Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
2.4.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e
empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
2.4.3. Empresas que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
2.4.4. Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão;
2.4.5. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal temporariamente suspenso e que por estas tenham
sido declaradas inidôneas;
2.4.6. Que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas
de contratar com a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA;
2.4.7. Empresário que, após consulta regular ao banco de dados do TCU, esteja
suspenso de participar de licitação e impedido de contratar durante o prazo da
sanção aplicada.
2.4.8. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação;
2.4.9. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;
2.4.10. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no
art. 72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
2.4.11. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da
Lei nº 8.429/92;
2.4.12. Que estejam concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.13. É vedada a participação de consórcio ou grupo de empresas;
2.4.14. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19
de julho de 2012;
2.4.15. Enquadrados nas demais vedações estabelecidas nos art. 9º da Lei Federal Nº
8.666/93;
2.4.15.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia pouco importando o
seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no
processo licitatório.
a) As observâncias das vedações dos itens anteriores são de inteira
responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às
penalidades cabíveis.
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3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, FORA
de qualquer envelope:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas devidas
alterações, devidamente registrado no órgão competente e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores.
b) Cartão de Inscrição na Fazenda Federal (CNPJ);
c) Tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as
suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de
tal investidura;
d) Tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou
Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao certame;
d.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão
possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhadas de cópia do
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os
indicados na alínea "a";
d.2) Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES
apresentadas, o Pregoeiro aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa)
dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
e) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto
do representante credenciado pela empresa interessada;
f) Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME e EPP, que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno
porte, respectivamente, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006,
e suas alterações, juntamente com a Certidão Simplificada e ou Específica,
atualizada, emitida pela Junta Comercial do domicílio da licitante. Conforme modelo
constante no ANEXO VII;
“A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras
penais e da sanção administrativa prevista capítulo XIV deste Edital.”

g) Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo
ANEXO III;
h) A não apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, constante da alínea “g” do Item 3.1, acarretará o impedimento do
licitante participar do Pregão, conforme artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº
10.520/02.
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i) Apresentar declaração de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (ANEXO VIII) com
foto ou impressa (colorida) da estrutura física da empresa licitante (fachada e parte
interna), a não apresentação implicará na INABILITAÇÃO da licitante.(A FOTO DA
FACHADA DA EMPRESA TEM QUE ESTÁ DE FORMA NITIDA, PARA QUE
POSSAMOS IDENTIFICAR COM CLAREZA A EMPRESA).
3.2. Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Constas da União - TCU;
3.3. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em
original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da
CPL, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
3.4. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá o licitante de participar da fase de lances, de negociar preços,
de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar o licitante durante a
sessão pública do Pregão;
3.4.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor
preço.
3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes;
3.6. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa,
bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa;
3.7. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada
Sessão Pública realizada.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos,
devidamente fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e
frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
4.2.

Não será admitida a entrega de apenas um envelope.

4.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por fac-símile, via postal e
internet.
4.3.1. Pelo disposto no item 4.3, só serão aceitas propostas apresentadas em
sessão pública, por portador identificável por seus documentos pessoais.
4.4.
Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes
credenciados das licitantes.
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4.5.
Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original
ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL,
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.5.1. O disposto no item 4.5 afasta a possibilidade dos servidores da CPL
destacados para trabalhar na sessão pública de, no dia de sua realização,
autenticar cópia de documentos de interessados no certame.
4.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
4.7.
Os envelopes deverão ser entregues acompanhados da Declaração de
Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme
estabelecido no art. 4°, VII, da Lei federal nº 10.520/2002, no modelo do
ANEXO III.
4.8.
Os documentos contidos nos envelopes nº. 01 e nº. 02 deverão, de preferência,
estar numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverá ser apresentada em 02
(duas) vias, sendo 01 (uma) via em mídia eletrônica e 01 (uma) via impressa em papel
timbrado do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada, assinada, e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do
licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
a) Número do Pregão e o nome ou razão social da proponente, número do CNPJ,
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver,
bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta corrente para
fins de pagamento);
b) Nome completo do responsável pela assinatura do Contrato, números do
Cadastro de Pessoas Físicas e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição clara e completa das características dos produtos ofertados, conforme
ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital;
d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total para cada item, em
algarismo, e total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no
máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável,
já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes, essenciais para o fornecimento
dos produtos objeto deste Pregão, sendo obrigatória a entrega da proposta de preços
em mídia dentro do envelope nº 01 – Proposta de Preços, sob pena de
DESCLASSIFICAÇÃO;
e) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos,
a contar da data de sua apresentação.
f) Prazo de entrega: O prazo para entrega será em 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data do recebimento da Ordem de Fornecimento.
f.1. O prazo de disponibilização do objeto poderá ser alterado desde que ocorram
as hipóteses estabelecidas no § 1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993.
g) Data e assinatura do representante legal.
h) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista,
Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado o
modelo constante no Anexo IV.
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5.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos
diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, frete, seguros, contribuições e
obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Pregão;
5.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Estado do
Maranhão, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante
vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Administração Municipal.
5.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a
desclassificação da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração
não deferirá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora fornecer os
produtos sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais,
alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
5.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.
5.4.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base
no valor unitário ou em dado predominante da proposta que permita inferir a informação
correta.
5.5. Caso os prazos de validade da proposta e/ou local do fornecimento dos produtos sejam
omitidos na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos no
item 5.1, respectivamente, alíneas “e” e “f”.
5.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
5.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais de
propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
5.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços.
5.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
5.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro.
5.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas
no item 14 deste Edital.
5.13. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade
da proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a
Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta)
dias consecutivos.
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5.14. Antes de passar ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da
proposta classificada com o menor preço depois de encerrada a etapa competitiva, o
Pregoeiro deverá consultar, para verificar o eventual descumprimento de condições de
participação, os seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria - Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
5.14.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.14.2.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro excluirá sumariamente do
certame a licitante, por falta de condição de participação.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. As licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão
apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no item
4.1, observada também a norma estabelecida no item 4.5 deste Edital, contendo os
seguintes documentos referentes a:
6.2. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte
documentação:
a) Formulário do Empresário, no caso de Empresa Individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empresárias, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores e, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
6.3. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
6.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
6.3.2.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais,
Dívida Ativa da União e Previdenciária;
6.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
licitante, mediante a:
6.3.3.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
6.3.3.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
6.3.3.3. Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “6.3.4.” for
comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
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expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar
documentação hábil essa condição, observado o disposto no item 6.3.

com

6.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e
relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante:
6.3.4.1. Certidão Negativa de Débitos Municipais, e;
6.3.4.2. Certidão Negativa quanto à Divida Ativa Municipal;
6.3.4.3. Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “6.3.5” for
comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com
documentação hábil essa condição, observado o disposto no item 6.3.
6.3.5. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
6.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
– CNDT;
6.3.6.1. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de
conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei federal nº 8.666/93, no
modelo do ANEXO V;
6.3.7. Alvará de Licença e Funcionamento emitido pelo setor responsável do
domicílio ou sede da licitante.
6.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
6.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA
JUNTA COMERCIAL, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas
condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos
resultados deverão estar de acordo com os valores estabelecidos:
Ativo Circulante
ILC = ------------------------------------- ≥ 1,00
Passivo Circulante
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG = ---------------------------------------------------------------------- ≥ 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de
sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração,
Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento)
do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.
6.4.2. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
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6.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05
de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento.
6.4.4. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital
Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço
foi arquivado.
6.4.5. O balanço patrimonial deve ser acompanhado do Certificado de Regularidade
Profissional com a Identificação do Registro do profissional responsável pela sua
elaboração, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, onde
certifica que o profissional identificado se encontra em situação Regular na data de
abertura da sessão.
6.4.6. Os Micro empreendedor Individual (MEI), por ocasião da participação na
presente licitação, ficam dispensadas do cumprimento da apresentação de balanço
patrimonial do último exercício social, a que se refere o item 6.4.1. deste edital, de
acordo com o Art. 1.179 do Código Civil – Lei 10406/02, c/c Art. 37, XXI, da
Constituição Federal.
6.6.1.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade.
6.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
6.5.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a licitante prestou ou está prestando serviços compatíveis com o
objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do
emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por
seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
6.6. Outros Documentos.
6.6.1. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de
acordo com o art. 1º do Decreto nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para
empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão.
6.7. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
6.8. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do
processo administrativo e não será devolvida à licitante.
6.9. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos
documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do
estabelecimento que efetivamente fornecerá os produtos, objeto da presente
licitação, com exceção da:
a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa
jurídica;
b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta
(Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos
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Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da
Receita Federal, que deverão ser da sede da pessoa jurídica.
6.10. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação,
produzidos pela própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.
6.11. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
6.12. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.13. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.14. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
7. DO PROCEDIMENTO
7.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado
conforme item 3 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.
7.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope
contendo os Documentos de Habilitação será rubricado pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
os representantes credenciados das licitantes.
7.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preço e a verificação
sumária de sua conformidade, serão selecionadas para a fase de lances as licitantes que
tenham apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço.
7.4. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços
nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de 03 (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer que
sejam os valores ofertados nas propostas escritas.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase
lance, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço,
realizando-se sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances
em relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da
ordem de lances.
7.6. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão
os últimos, independentemente de consulta à licitante.
7.7. Será dada oportunidade às licitantes selecionados, conforme itens anteriores, para,
individualmente e de forma seqüencial, apresentarem lances verbais, de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes, a começar pela licitante detentora da proposta de
maior preço e as demais, em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta de
menor preço por item.
7.8. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado.
7.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance
intermediário), a licitante se retira automaticamente da seqüência da fase de lances, sem
prejuízo do disposto no item 7.13.
7.9. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido primeiro.
7.10. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão imediata da licitante da sequencia da etapa de lances e na manutenção do último
preço por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
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7.12. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
7.12.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma
declina do seu direito a lance.
7.13. Encerrada a etapa competitiva para as cotas principais a que se refere o item 2.1
deste edital, as propostas de microempresa e de empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser convocadas na ordem
de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e última oferta, inferior a da
primeira colocada, visando o desempate.
7.13.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais
bem classificada não ter sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno
porte.
7.14. Não havendo vencedor das cotas reservadas para ME e EPP, a que se refere o item
2.1.1, alínea “b”, do edital, estas poderão ser adjudicadas ao vencedor da cota principal ou,
diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, segundo a ordem de classificação,
desde que praticarem o preço do primeiro colocado.
7.15. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das
cotas dar-se-á pelo menor preço obtido entre as cotas.
7.16. Promovido o desempate a que se refere o item 7.13 ou não sendo verificada a sua
ocorrência depois de encerrada a etapa competitiva, as licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta da licitante vencedora.
7.17. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope nº 02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para
verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital.
7.18. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
7.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação
administrativa, sem prejuízo da sanção prevista. Neste caso, será facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, ocasião em que será
assegurado o exercício do direito de preferência às demais microempresas e
empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate
previsto no item 7.13.
7.19.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente
classificada em primeiro lugar.
7.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, observado
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o disposto no item 7.13 deste edital, e procedendo à habilitação da proponente, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela
adjudicado o objeto do certame.
7.21. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas,
o Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de
outras propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova
documentação.
7.22. Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final,
deverá ser protocolada na Comissão Central Permanente de Licitação - CPL, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata.
7.23. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro
encaminhará a licitação para homologação, logo após a apresentação da Proposta de
Preço indicada no item 7.22.
7.24. Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a homologação dar-seá após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado.
7.25. Serão desclassificadas as propostas que:
a)
Não atenderem às exigências deste Edital;
b)
Forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
c)
Com valor unitário do item superior ao limite estabelecido no Termo de Referência ou
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham
a ter demonstrada 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.
7.26. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a
oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
através de:
a) Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração;
b) Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.
7.27. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não
demonstre posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas pela
não manutenção da proposta.
7.28. Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poderá reabrir a licitação convocando
sessão pública para dar continuidade ao certame.
7.29. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da Equipe de
Apoio e pelos representantes presentes.
8.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1.
Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas, diretamente na Comissão Permanente de
Licitação da PMFF, localizada à Rua Antônio Pereira Santiago, nº 420, Fernando
Falcão – Maranhão.
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8.2.
Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.4.
Extrapolado o prazo de resposta ou acolhida à petição contra o ato convocatório,
será designada nova data para a realização do certame.
8.5.
A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele
estabelecidas.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão
pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo
registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto à licitante declarada vencedora.
9.3. Caberá à licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no
prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata.
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em
03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo legal, no
Setor de Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço citado
no item 8.1, terá efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração do Plenário da Comissão Permanente de Licitação, que
proferirá decisão definitiva.
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
será adjudicado o objeto da licitação.
10. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
10.1. Não havendo interposição de recursos quanto ao resultado da licitação ou após o
seu julgamento o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, submetendo tal
decisão ao Prefeito Municipal de Fernando Falcão para homologação.
10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, o Prefeito Municipal de
Fernando Falcão convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX,
adaptado à proposta vencedora, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem
prejuízo das sanções previstas no item 14 deste Edital.
10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
10.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar assinar o Contrato, dentro do
prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
10.5. É facultado à Administração, quando a adjudicatária não apresentar situação regular
no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo no prazo e nas condições
estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação,
para reabertura do Pregão, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação
das sanções previstas neste Edital. (Artigo 63, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
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10.5.1. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.
10.6. Constam na minuta do Contrato (Anexo IX) as condições e a forma da execução dos
serviços, pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes,
fazendo o mesmo parte integrante deste Edital.
10.7. O fornecedor que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a
manter atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de habilitação
exigida na licitação.
10.8. O fornecedor deverá entregar os materiais, rigorosamente dentro dos prazos
estipulados no instrumento do contrato celebrado com a Prefeitura Municipal e Fundos
Municipais, e de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como
com as condições que constam de sua proposta.
10.9. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
entrega dos materiais, mediante apresentação das notas fiscais, atestadas pelo setor
competente do Contratante, por meio de ordem bancária emitida em nome do
Contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas às
condições fixadas neste Edital e seus Anexos.
10.9.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou
inadimplência contratual.
10.10. A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste
Pregão, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais
e municipais durante toda a execução do objeto.
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1.
O pagamento será feito em favor da CONTRATADA, através de depósito
bancário na sua conta corrente, por intermédio de Ordem Bancária, após assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, a
qual será conferida e atestada pelo Secretário Municipal de Administração e
Finanças.
11.2.
O prazo máximo para efetivação do pagamento será de até 30 (trinta) dias
consecutivos, após o fornecimento dos produtos, ou em Parcela Única, desde que não
haja fator impeditivo provocado pela empresa.
11.3.
Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou
inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço
ou correção monetária.
11.4.
Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 12.2.,
a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão se obriga a pagar multa diária de 0,33%
(trinta e três 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 CONTRATADA.
12. DO FORNECIMENTO DO OBJETO
12.1.
O fornecimento dos produtos licitados será conforme a Administração, através
de Autorização de Fornecimento, devidamente assinada pelo responsável do Setor
Competente, durante o exercício de 2020.
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.
Se a proponente vencedora não fizer a comprovação das condições da
habilitação consignadas no Edital ou se, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de
Empenho ou a assinar o Contrato, a sessão poderá ser retomada e os demais licitantes
chamados na ordem de classificação, sujeitando-se a proponente desistente às seguintes
penalidades:
13.1.1. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, pelo prazo de até 05
(cinco) anos;
13.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, devidamente
atualizada.
13.2. No caso de atraso injustificado do objeto deste Pregão, a Administração poderá
aplicar as seguintes multas:
14.2.1 Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor
total da Nota de Empenho, em caso de atraso no fornecimento dos produtos, até o
limite de 10% (dez por cento);
13.3.
No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
13.3.1. Advertência. (Artigo 87, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993);
13.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato. (Artigo 87,
Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993);
13.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos. (Artigo 87, Inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/1993);
13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
(Artigo 87, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993).
13.4.
As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea “b”. (Artigo 87, § 2º, da Lei Federal nº
8.666/1993).
13.5.
Caberá ao Prefeito Municipal de Fernando Falcão propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição. (Artigo 87, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993).
13.6.
O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar
o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a Administração Pública e, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da
aplicação das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13.7.
As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Prefeitura Municipal de
Fernando Falcão.
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13.8.
O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão ou cobradas diretamente da CONTRATADA,
amigável ou judicialmente.
13.9.
Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as
multas que lhe tenham sido aplicadas.
13.10. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à
comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado
(excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento
legal.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1.
A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos
específicos, consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão e
Órgãos Vinculados para o exercício de 2020, em conformidade com as seguintes
dotações orçamentárias:
UNIDADE
GESTORA
02 08

PROJETO ATIVIDADE
08.244.0125.2051.0000

CLASSIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3.3.90.32.00

FONTE DE
RECURSO
0.1.00.100000000-001

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1.
O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
15.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou
não do quadro da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública. Nesse caso, a adjudicação
somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. (Artigo 43, § 3º, da Lei
Federal nº 8.666/1993).
15.3.
A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado. (Artigo 49, da Lei Federal nº 8.666/1993).
15.4.
A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
15.5.
As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.6.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, em nenhum caso será
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.
15.7.
No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e
alteradas as condições do presente Edital.
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15.8.
No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o
recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
15.9.
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde
que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e
a segurança da contratação.
15.10. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com a Lei
Federal nº 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e a
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 147/2014.
15.11. A abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de
Habilitação será sempre realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata
circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro,
pelos Membros da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico
sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e
pelos representantes dos licitantes presentes.
15.12. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de
Preços e Documentos de Habilitação em um único momento, ou, ainda, se os
trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em
sessão a ser convocada posteriormente.
15.12.1. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo
Pregoeiro e pelos representantes legais dos licitantes presentes, ficarão em poder do
Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para
prosseguimento dos trabalhos.
15.13. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento,
proferindo-se no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
15.14. Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação, não abertos, ficarão à
disposição para retirada no endereço da Comissão Permanente de Licitação - CPL, até
10 (dez) dias úteis, após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão
destruídos pelo Pregoeiro.
15.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o dia do vencimento. (Artigo 110, da Lei Federal nº 8.666/1993).
15.15.1. Só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura
Municipal de Fernando Falcão. (Artigo 110, Parágrafo Único, da Lei Federal nº
8.666/1993).
15.16.
Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Permanente de Licitação - CPL, da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão,
localizada na
Rua Antônio Pereira Santiago, nº 420 – Vila Resplandes - CEP:
65.964-000 – Fernando Falcão/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08hs às 14hs, onde
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente mediante a entrega de CD ou pen drive.
15.17. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
15.17.1. ANEXO I – Termo de Referência;
15.17.2. ANEXO II - Modelo da Carta Credencial;
15.17.3. ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de
Habilitação;
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15.17.4. ANEXO IV – Declaração de Inexistência de fatos impeditivos da habilitação;
15.17.5. ANEXO V – Declaração de Pessoa Jurídica;
15.17.6. ANEXO VI – Modelo Carta Proposta;
15.17.7. ANEXO VII – Declaração de enquadramento como Micro Empresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
15.17.8. ANEXO VIII – Declaração de Localização e Funcionamento;
15.17.9. ANEXO IX - Minuta do Contrato Administrativo;
15.17.10. ANEXO X – Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista,
Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho.
Fernando Falcão - MA, 27 de março de 2020.

GILMAR MACIEL RIBEIRO
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
ANEXO I
PROCESSO N.º 001/2020/SEMAS
ASSUNTO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES PARA
ATENDER AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
1. DO OBJETO:
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa para
fornecimento de Urnas Fúnebres para atender aos munícipes em vulnerabilidade social,
de interesse da Administração Pública Municipal.
2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1. A Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Fernando
Falcão vem intensificando seus os esforços para garantir o bom desempenho no
cumprimento de suas funções e responsabilidades. A realização de processo de
licitação para a aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público,
presente na necessidade de atender famílias de baixa renda do município, as quais
não ostentam condições de arcar com os custos de um funeral digno para seus entes
queridos falecidos.
3. ENQUADRAMENTO LEGAL:
3.1. Regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 147/2014, e suas alterações, aplicando
subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie.
4. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
4.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação CPL.
5. PERFIL DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA:
5.1. A instituição a ser contratada para o fornecimento do objeto deverá preencher os
requisitos e as normas nacionais que regulamentam os serviços conforme a natureza da
atividade, apresentando documentação que comprove experiência e estrutura
adequada ao desenvolvimento dos serviços contratado.
6. DA PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS.
6.1. ANEXO I - A, deste Temo de Referência.
7. DA ESTIMATIVA DE PREÇO:
7.1. O valor global estimado com base na coleta de preços, para aquisição dos objetos
especificados neste Termo de Referência é de R$ 103.733,10 (cento e três mil,
setecentos e trinta e três reais e dez centavos).
7.2. O quantitativo informado é mera estimativa de consumo, para o exercício financeiro de
2020, e será realizada de acordo com as necessidades do Município de Fernando
Falcão, sendo objeto de faturamento e pagamento os quantitativos efetivamente
fornecidos.
8. FONTE DE RECURSOS
8.1. Para o pagamento das despesas decorrentes deste processo serão utilizados os
recursos oriundos da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal
de Fernando Falcão, requisitante deste processo.
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9. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS:
9.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados
no mercado;
9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época da assinatura do contrato.
9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos
preços de mercado, o
CONTRATANTE solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do
preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
10. DOS PRAZOS DE VIGENCIA:
10.1. DA EXECUÇÃO: a data limite para início do fornecimento será depois de emitida a
autorização pelo setor competente da administração municipal;
10.2. DA VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, até o dia
31 de dezembro de 2020, condicionada a sua eficácia à publicação no Diário Oficial,
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/93 e alterações.
11. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO:
11.1. Entregar o produto especificado na Requisição de Compras, de acordo com as
necessidades e o interesse da Secretaria Requisitante, obedecendo rigorosamente os
prazos e as condições estabelecidas neste Termo de Referência;
11.2. Responsabilizar-se integralmente pela entrega, nos termos da legislação vigente e
exigências do Termo de Referencia, observadas as especificações, normas e outros
detalhamentos, quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de
seus empregados e prepostos, as normas da Secretaria Requisitante;
11.3. Os produtos deverão ser entregues em até 3 (três) dias após emissão de Ordem de
Fornecimento pelo órgão competente e de acordo com a necessidade;
11.4. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto,
reservando à Secretaria Requisitante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos
padrões especificados;
11.5. Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado do recebimento;
11.6. Na entrega dos produtos, serão verificados os prazos de validade, todos os produtos
entregues serão recebidos e conferidos pelo Setor de Recebimento do Município;
11.7. Atender, de imediato, as solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do
produto que não atenda ao especificado;
11.8. Entregar o produto no prazo estabelecido, informando em tempo hábil qualquer
motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;
11.9. Comunicar imediatamente à Secretaria Requisitante, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
11.10. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da
entrega do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus
empregados;
11.11. Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do produto entregue;
11.12. Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não
podendo, em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do
produto a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Requisitante;
11.13. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Secretaria
Requisitante de quaisquer ônus e responsabilidades;
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11.14. Responder por quaisquer danos ou prejuízos que venha, direta ou indiretamente, por
sua culpa ou dolo, a causar à Prefeitura Municipal de Fernando Falcão ou a terceiros,
durante a execução do contrato de fornecimento, inclusive por atos praticados por seus
funcionários, ficando, assim, afastada qualquer responsabilidade da Prefeitura
Municipal, podendo este, para o fim de garantir eventuais ressarcimentos, adotar as
seguintes providências:
a) Dedução de créditos da licitante vencedora;
b) Medida judicial apropriada, a critério da Secretaria Requisitante.
11.15. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de
Referencia.
12. DA GARANTIA:
12.1. A contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer prejuízo
aos Órgão Participantes decorrente de sua licitação;
12.2. Ficará sob inteira responsabilidade da CONTRATANTE a garantia da qualidade
mínima dos produtos entregues, sob pena das sanções cabíveis.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
13.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
13.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas no Edital;
13.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada fornecer fora das
especificações do Edital;
13.4. Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos fornecidos;
13.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
13.6. Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no contrato;
13.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1. Fornecer o objeto licitado, conforme especificações deste Termo de Referência e em
consonância com a proposta de preços;
14.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pelo CONTRATANTE;
14.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
14.5. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando
da execução do contrato;
14.6. O fornecimento deverá ser realizado de forma parcial ao longo da vigência do
contrato, nos Estabelecimentos da CONTRATADA, mediante a apresentação de
“Requisição”, “Ordem ou Autorização de Fornecimento”;
14.7. As exigências e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade,
única, integral e exclusiva da licitante vencedora no que concerne à execução do
objeto contratado;
14.8. Substituir no prazo de 24 horas, qualquer produto que não atenda às especificações
técnicas exigidas neste TERMO DE REFERÊNCIA;
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14.9. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da
licitação;
14.10. Entregar os produtos objeto deste Termo de Referência, independentemente de
quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus
concorrentes, de forma contínua, durante todos os dias da semana.
15. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:
15.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser
celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou
parcial do fornecimento dos equipamentos as penalidades previstas no artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002, e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as
seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:
16. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO:
16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação, mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de
direito;
16.2. O Contratado devera manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo esta demonstrar tal situação
em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de debito, divida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da Receita Estadual;
c) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
16.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para
retificação e reapresentação.
16.4. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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ANEXO I - A
PLANILHA DE DESCRIÇÃO: QUANTIDADE E VALORES ESTIMADOS
PREÇO
TOTAL

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

1

URNA FUNERÁRIA ADULTO: Confeccionada em
madeira de pinus com 18mm de espessura; forro
interior em tecido TNT; acabamento em verniz de
alto brilho; tampa com 04 chavetas; com 06 alças
articuladas tipo parreira; dimensões: dimensões
externo de 1,60mt até 1,90mt de comprimento por
0,43cm de largura, por 0,23cm de altura.
Dimensão interna: com 0,39cm de largura, com
0,23 de altura; padrão popular; modelo:
sextavado.

60

UNID

643,33

38.599,80

2

URNA FUNERÁRIA ADOLESCENTE:
Confeccionada em madeira de pinus com 18mm
de espessura; forro interior em tecido TNT;
acabamento em verniz de alto brilho; tampa com
04 chavetas; com 06 alças articuladas tipo
parreira; dimensões: dimensões externo de
1,50mt até 1,20mt de comprimento por 0,65cm de
largura, por 0,43cm de altura. Dimensão interna:
com 0,63cm de largura, com 0,43 de altura;
padrão popular; modelo: sextavado.

60

UNID

613,33

36.799,80

3

URNA FUNERÁRIA INFANTIL: Confeccionada
em madeira de pinus com 18mm de espessura;
forro interior em tecido TNT; acabamento em
verniz de alto brilho; tampa com 04 chavetas; com
04 alças articuladas tipo parreira; dimensões:
dimensões externo de 0,50 cm até 1,20mt de
comprimento por 0,20cm de altura, por 0,28cm,
largura, padrão: popular; modelo: sextavado.

50

UNID

566,67

28.333,50

TOTAL

QUANT UNID

PREÇO
UNIT

ITEM

103.733,10

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
ANEXO II
CARTA CREDENCIAL

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ref.: PREGÃO N° ___/2020/CPL/PMFF

Na qualidade de representante legal da empresa ___________________, inscrita no
CNPJ
sob
o
nº
_____________________,
credenciamos
o
Sr.
(a)
__________________________, portador da CI nº ________________________, e CPF nº
_______________________, para nos representar na licitação em referência, com poderes
para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
Local e data

________________________________
(Nome da Empresa)
(Nome e Assinatura do Representante Legal)

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
RUA ANTÔNIO PEREIRA SANTIAGO, Nº 420 – VILA RESPLANDES.
FERNANDO FALCÃO – MA.

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2020/CPL/PMFF

A empresa ______________ estabelecida na cidade de _______, inscrita no
CNPJ/MF sob nº ___________, pelo seu representante legal infra-assinado, em
cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei Federal nº 10.520/2002 DECLARA sob as
penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos
para Habilitação no PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2020/CPL/PMFF, portanto, apto a
participar do certame licitatório.

Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação)

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° ___/2020/CPL/PMFF

A empresa __________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º
_____________, sediada na _____________________ (endereço completo), por seu
representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal nº 8.666/1993, que até apresente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a
participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° ___/2020/CPL/PMFF

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ nº................,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)............................, portador (a) da CI
nº.................... e do CPF nº ......................., 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. ( )

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
ANEXO VI
CARTA PROPOSTA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO
RUA ANTÔNIO PEREIRA SANTIAGO, Nº 420 – VILA RESPLANDES.
FERNANDO FALCÃO – MA.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° ___/2020/CPL/PMFF
Prezados Senhores,
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos da legislação em vigor,
obedecida as condições do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão, assim
como as do Edital e seus anexos.
2. Propomos à Prefeitura Municipal de Fernando Falcão o valor total de R$________ (
_______________________________________ ) para prestação dos serviços objeto do
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2020/CPL/PMFF, de acordo com a Planilha de Preços e
Quantitativos anexa a esta Proposta, asseverando que:
a) Que o fornecimento dos produtos objeto desta Proposta obedecerá às especificações,
quantitativos e demais condições definidas no Termo de Referência, no Edital e demais
anexos.
b) Assumimos o compromisso do cumprimento dos serviços, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua
execução, e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios
de qualificação definidas no Edital da Licitação.
c) No preço proposto estão incluídos todos os encargos, tributos e despesas, seja qual
for a sua natureza, incidentes sob o fornecimento dos produtos ora propostos.
d) Em caso de divergência nos preços desta Proposta, apresentados em algarismos e
por extenso, prevalecerá o preço por extenso, podendo o PREGOEIRO proceder às
devidas correções.
3. A presente Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega das
propostas.
4. Aceitamos as condições de Pagamento de acordo com as normas definidas no Edital.
5. Outras informações: Razão Social da Proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço,
Telefone, Fax, Celular, Nome e nº da instituição Bancária, Agência (nome e nº) Conta
Corrente nº.

Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ...................................................................., inscrita no CNPJ nº................,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)............................, portador (a) da CI
nº.................... e do CPF nº ......................., declara, para fins do disposto no item 3.1, alínea
“d” do Edital do Pregão Presencial nº. ___/2020/CPL, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123 de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local, data e assinatura.
(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa ___________________, CNPJ n.º
_______________________, encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no
endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos
humanos, equipamentos, máquinas e mobiliários pertinentes as suas atividades.
ENDEREÇO:
CIDADE / ESTADO:
PONTO DE REFERÊNCIA:
CEP:
TELEFONE:
OBS: APRESENTA FOTO OU IMPRESSÃO COLORIDA DA FACHADA E PARTE
INTERNA DA EMPRESA.
(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF
ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº. ___/2020/PMFF
PROCESSO Nº ___/2020.

CONTRATO PARA ______________________,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO E
__________________.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO - PMFF, pessoa jurídica de direito
público interno, doravante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº.
01.612.667/0001-08, sediada na Rua Antônio Pereira Santiago nº 420, nesta cidade de
Fernando Falcão, neste ato representado por seu Prefeito Municipal ADAÍLTON FERREIRA
CAVALCANTE, brasileiro, casado, técnico agrícola e Servidor Público, portador da Carteira
de Identidade nº. 5969893-4, expedida pela SSP/MA, inscrito no CPF Nº. 504743243-20,
residente e domiciliada em Fernando Falcão – MA, e XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no município de Fernando Falcão – MA, doravante
denominada CONTRATADA, representado por seu sócio administrador, Sr.(a)
XXXXXXXXX, brasileiro(a), casado(a), portadora da Carteira de Identidade nº XXXXX,
expedida pela SSP/MA e do CPF nº XXXXXXXX, tem entre si, ajustado o CONTRATO, para
____________________________, decorrente do Pregão Presencial ___/2020/CPL,
submetendo-se às cláusulas e condições abaixo estabelecidas e ao que apregoa a Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, da Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei 147/2014, e suas alterações, aplicando subsidiariamente no que couber, a
Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONTRATO tem como objeto a:_____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________, atendidas as condições e
especificações constantes do EDITAL, e ANEXO I (Termo de Referência), e de acordo com
a proposta da Contratada que integram o presente Contrato, independente de transcrição.
PARAGRAFO ÚNICO: Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de
transcrição, o Edital e seus anexos do Pregão Presencial nº ___/2020/CPL, e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor máximo global deste contrato é de R$ ____________ (______________________
__________________________________________________________________).
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor acima indicado é estimativa de gastos, sendo que não
há qualquer obrigação por parte da contratante em utilizá-lo em sua totalidade;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços estão inclusos todos os tributos, encargos e
contribuições, bem como quaisquer insumos, custos e/ou despesas relacionadas direta ou
indiretamente com a entrega dos produtos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________

32

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
CNPJ. 01.612.667/0001-08

As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos __________________
________________________________. Para fazer face aos dispêndios os recursos são
próprios e estão consignados no orçamento, respeitada a seguinte classificação funcional
programática:
UNIDADE
CLASSIFICAÇÃO
FONTE DE
PROJETO ATIVIDADE
GESTORA
ECONÔMICA
RECURSO

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO
PARAGRAFO PRIMEIRO – DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir da
data de sua assinatura, e findará no dia __ de _______ de 2020, condicionada a sua
eficácia à publicação no Diário Oficial. Podendo ser prorrogado conforme hipóteses contidas
no art. 57, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, e a critério da Administração.
PARÁGRFO SEGUNDO – DA EXECUÇÃO: A data limite para início da prestação dos
serviços será a partir da data da assinatura do contrato e ORDEM DE FORNECIMENTO,
emitida pelo setor competente da administração municipal, condicionada a sua eficácia à
publicação no Diário Oficial
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços a que se refere esta cláusula será efetuado na conta corrente nº
___ agência ______, de titularidade da CONTRATADA, no Banco ____________________.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não
superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da efetiva entrega dos produtos, com aceitação,
mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem
de direito.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Contratado deverá manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo esta demonstrar tal situação em
todos os seus pedidos de pagamentos. Os documentos de cobrança deverão vir instruídos
com cópia da Certidão Conjunta Negativa de Tributos e Divida Ativa da União, com vista a
comprovação da regularidade para com a Seguridade Social, Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, Certidão Negativa de
Débitos Estadual, Certidão Negativa da Dívida Ativa Estadual.
CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Serão inteiramente recusados os produtos fornecidos com
especificações diferentes das contidas no Anexo I – Termo de Referência do Pregão
Presencial nº ____/2020/CPL/PMFF, sendo de sua inteira responsabilidade, todas as
despesas de devolução e reposição.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses
previstas na legislação aplicável, através de Termo Aditivo, ouvida a Assessoria Jurídica.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES
I - São obrigações da CONTRATADA além de outras previstas ou decorrentes do presente
CONTRATO;
Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
Rub:____________
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a. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada;
b. Fornecer o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com
a proposta de preços;
c. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pelo CONTRATANTE;
e. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
Provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
f. Arcar com as despesas de frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
g. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros
quando da execução do contrato;
h. Os abastecimentos serão efetuados somente com a apresentação de “Requisição de
Abastecimento (R.A)”, “Ordem ou Autorização de Fornecimento” ou “Nota de
Empenho”, nas quantidades estipuladas no documento, com as demais
características do veículo, a serviço da CONTRATANTE;
i. Substituir no prazo de 24 horas, qualquer priduto que não atenda às especificações
técnicas exigidas no TERMO DE REFERÊNCIA;
j. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da
licitação;
II - São obrigações da CONTRATANTE além de outras previstas ou decorrentes do
presente CONTRATO;
a) Efetivar o pagamento à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pelo setor competente, em conformidade com as condições
previstas neste Contrato;
b) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o
fornecimento dos produtos, objeto deste contrato.
d) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal.
e) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais.
f) É assegurada ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da
CONTRATADA, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de
todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execução deste contrato.
g) A CONTRATANTE Rejeitará, no todo ou em parte, os produtos que a contratada
fornecer fora das especificações do Edital.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS.
Fls:___________
CPL/Fernando Falcão
Proc: 001/2020/SEMAS
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A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, na hipótese
de inexecução total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente a 0,33% (trinta e
três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor não executado do contrato, até o limite de
10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua rescisão, que deverá ser
recolhido no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação.
Além da multa a que se refere esta cláusula, a CONTRATANTE poderá, ainda, aplicar as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, bem como quando ensejar a
rescisão da contratação, cuja importância deverá ser recolhida no prazo de 15
(quinze) dias, contados da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante ressarcir os prejuízos resultantes de sua ação
ou omissão, depois de decorrido o prazo limite para suspensão.
PARÁGRAFO ÚNICO - As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea “b”.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
O presente CONTRATO poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE e nos
demais casos, em conformidade com as disposições da Lei nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua
rescisão, com as consequências contratuais prevista neste instrumento e na Lei nº.
8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato,
independente de interpelação judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes
casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, do Termo
de Referência e dos prazos definidos no Contrato;
b) A lentidão do seu cumprimento, de forma a impossibilitar o perfeito fornecimento dos
produtos no prazo estipulado;
c) O atraso injustificado da entrega;
d) A paralisação no fornecimento dos produtos sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
e) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidos no edital e no Contrato;
f) O desatendimento das determinações da fiscalização do Contrato, assim como as de
seus superiores;
g) O cometimento reiterado de falhas na execução do Contrato, anotadas na forma do §
1º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93;
h) A decretação de falência ou a instauração de civil;
i) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa contratada
que prejudique a execução do Contrato;
j) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
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k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da prestação dos produtos será efetuada na forma do disposto no art. 67 da
Lei nº. 8.666/93, por servidor designado pela autoridade competente que poderá, a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados,
bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA
TRANSFERÊNCIA.

TERCEIRA

–

DA

SUBCONTRATAÇÃO,

SESSÃO

OU

O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou subcontratação no todo ou em
parte, a não ser com o prévio e expresso consentimento por escrito da CONTRATANTE,
sob pena de imediata rescisão, CONFORME Art. 78, inciso VI, da Lei Federal 8666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOCUMENTAÇÃO E REGULARIDADE
A CONTRATADA e seu representante apresentam neste ato, os documentos legais
comprobatórios de atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à assinatura
do presente CONTRATO, inclusive Regularidade de Tributos Federais, Estaduais e
Municipais, e ônus previdenciários e se obriga a manter durante todo o prazo de execução
contratual todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Barra do Corda , Estado do Maranhão para
ação que resulte ou possa resultar no disposto deste CONTRATO, e da execução do seu
objeto. E por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste
CONTRATO, assinam as partes, o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e
forma, para um só fim na presença das testemunhas.
Fernando Falcão, __ de __________________ de 2020.
Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

Prefeito Municipal de Fernando Falcão

Representante Legal da Contratada

TESTEMUNHAS:
1ª
NOME:_______________________________________________ CPF/MF nº: __________________
2ª
NOME:_______________________________________________ CPF/MF nº: __________________
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REGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020/CPL/PMFF

ANEXO X

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
A
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Ref.: PREGÃO Nº ___/2020/CPL
Prezados Senhores,

A Empresa ........................................................., inscrita no CNPJ nº ...............................,
com sede na ........................................................................................................................
Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).........................................................
........................................, CPF nº ..................................., declara para os fins de direito,
caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato
Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e
de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro
contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo
equipamentos de proteção.

LOCAL E DATA
Nome e assinatura do representante legal
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