ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação e Pregoeira, designada pela Portaria nº 001/2019 Portaria nº 002/2019 de
02/01/2019, com sede na Avenida 11 de março, s/n – Centro, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, nesta cidade, torna público que realizará licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por
Lote, e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal nº
3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 11.521, de 10/09/2002, e aplicação subsidiária pela Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
A sessão pública do Pregão terá início às 9 horas do dia 19 de fevereiro de 2020, sendo que às
08h30min deverão comparecer perante o (a) pregoeiro (a), os representantes das empresas interessadas
para que façam o Credenciamento, munidos de documentos que o credenciem e representar e responder as
mesmas, bem como se identificarem por meio de RG ou documento equivalente. Após a entrega, não será
mais permitido a saída do representante da empresa participante do certame, assim trazendo os envelopes de
Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e seus Anexos serem
entregues ao Pregoeiro (a) na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço supracitado, na data
e horário acima mencionados.
1-

DO OBJETO

1.1. Esta licitação tem por objeto a obtenção de proposta mais vantajosa, conforme especificações contidas no
ANEXO I, parte integrante deste edital, para Aquisição de Gêneros Alimentícios, material de limpeza e
material de expediente, para manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do
Município de Governador Eugênio Barros – MA.
1.2 – O valor máximo que a Prefeitura pagará pela aquisição dos produtos objeto deste certame é de R$ 722.060,49
(setecentos e vinte e dois mil sessenta reais e quarenta e nove centavos), sendo Lote I – Material de limpeza:
R$298.522,54 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos); Lote II
– Material de expediente: R$ 248.685,45 (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos) e Lote III –. Gênero Alimentício: R$ 174.852,50 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
1.3 – Os quantitativos previstos neste Edital representam apenas uma expectativa de contratação por um período de
12 (doze) meses, não se obrigando a Prefeitura a adquirir integralmente aquele quantitativo.
1.4 – Havendo à necessidade em adquirir os produtos da planilha que vem compondo esse edital no ANEXO I,
optou-se por abertura de um processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, com a oportunidade de se obter
uma proposta mais vantajosa, com produtos de qualidade assim podendo desempenhar suas atividades diárias
normalmente.
1.5 – Não será admitido pela Pregoeira, empresa chegar com envelopes para serem lacrados na sala da sessão ou
sala da CPL, sob pena de sofrer a penalidade de não ser credenciado, assim sendo impedido de se pronunciar na
hora da sessão.
2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste PREGÃO PRESENCIAL, os interessados, que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e
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requisitos mínimos de classificação das propostas, constantes deste edital e seus anexos.
2.2. Poderão participar deste PREGÃO PRESENCIAL pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006,
em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, firmada pelo representante legal da
empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da referida lei. A não
entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei
Complementar n.º 123/2006.
2.2.1. A declaração em questão deverá ser entregue ao Pregoeiro (a) na sala da Comissão Permanente de
Licitação/CPL logo no início da sessão de abertura, juntamente com o credenciamento, antes e separadamente
dos envelopes (Proposta e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123/2006.
2.3. A participação na licitação importa total e restrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.
2.4. Não será admitida a subcontratação.
2.5. Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concordata, recuperação judicial,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de
constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios,
servidores da Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, bem como aqueles que tenham sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros.
3- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público ou particular de procuração com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da
empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.2- Após o credenciamento marcado para as 8h30minh até às 8h50min deverão comparecer perante o (a)
pregoeiro (a), os representantes das empresas interessadas para que façam o Credenciamento, munidos
de documentos que o credenciem e representar e responder as mesmas, bem como se identificarem por
meio de RG ou documento equivalente, será declarado, pelo Pregoeiro, a abertura da sessão exatamente às
9h e não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes (Proposta de
Preços e Habilitação).
3.4 – Comprovante de Inscrição do CPF do representante, sócio e proprietário, acompanhado do comprovante
de situação cadastral do CPF emitido pela Receita Federal.
3.5 - Certidão Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licitante, emitida
nos últimos 30 dias.
3.6 – Apresentação do relatório fotográfico colorido da fachada e interior da empresa acompanhado do
documento do imóvel ou contrato de locação, com firma reconhecida.
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4- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1- A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados pessoalmente pelo
representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes distintos,
devidamente fechados e rubricados no fecho e, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da Denominação Social do licitante, as seguintes inscrições:
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
P RE G ÃO P R E S EN CI AL 01 5/20 20 - C PL
P RO P OS T A D E P R E ÇO S
RAZ Ã O SO CI AL D O PR O P ON E NT E
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
P RE G ÃO P R E SE N CI AL 01 5/20 20 - C PL
DO CU M ENT O S D E HA BIL I TAÇ Ã O
RAZ Ã O SO CI AL D O PR O P ON E NT E
4.2- A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes de interesse do licitante, será pública, e
realizada de acordo com a Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º 3.555/2000, Decreto n.º
3.931/2001, Decreto n.º 5.450/2005 e subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como Instrução Normativa MARE n.º 05/95, aplicando-se subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal
n.º 8.666/93, com suas modificações e em conformidade com o disposto neste Edital e seus Anexos, no local e
horário já determinados.
4.3- No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, por meio de
instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, e para a prática dos demais atos do
certame, conforme Anexo I, deste Edital.
4.4- Não será admitida a entrega de apenas um envelope, procedendo-se, em seguida, à abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, que serão conferidas e rubricadas.
5- DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1- A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 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 e em um PENDRIVE lacrado juntamente com a proposta impressa,
conforme modelo constante do ANEXO I, devendo conter o seguinte:
a) Número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, 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, Profissão, números do CPF e
Carteira de Identidade e Cargo na Empresa.

c) Descrição detalhada do produto cotado, em conformidade com as especificações contidas no
presente edital e seus anexos.
d) Preço unitário do lote e total da Proposta expresso em algarismos e por extenso, em Real, com
duas casas decimais, no máximo, prevalecendo este último em caso de divergência, sendo ainda,
considerado preço fixo e irreajustável.
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e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação.
5.2- O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados da emissão da
Nota Fiscal atestada pelo setor competente.
5.3- Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos e redução, a esse
ou a qualquer título, sem quaisquer ônus adicionais.
5.4- A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6- DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1- Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas de Menor Preço Por
Lote, e todas aquelas apresentadas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas, dispostos em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.
6.2- Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços em conformidade com o
definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará a classificação das melhores ofertas, até o máximo de três,
colocadas em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais
das licitantes participem, também, da etapa de lances verbais.
6.3- Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores serão dados oportunidade para nova
disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, para a escolha das
propostas de Menor Preço Para o lote, as empresas participantes fica aqui presumido o valor mínimo em
porcentagem (%) que as empresas poderão da lance de até 10% do valor da menor proposta, assim chegando
a um valor acessível para Administração e a Empresa vencedora.
6.4 - Caso venham participar do lance verbal alguma empresa que não seja ME ou EPP, à esta não será
cobrado o valor mínimo de 10% da menor proposta, pois, a mesma já terá que dá um lance de 5% da menor
proposta, nesse caso fica determinado que a mesma terá à oportunidade de dá dois lances em cada lote.
6.5- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
constantes deste Edital.
6.6- Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de
Menor Preço Por Lote.
6.7- O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada,
conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
6.8- Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as exigências edilícias.
Caso contrário o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo o respectivo proponente
declarado vencedor nessa fase.
6.9- Serão desclassificadas aquelas propostas que:
6.9.1- Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
6.9.2- Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o julgamento;
6.9.3- Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a
ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos produtos são
coerentes com os de mercado.
6.10- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço, no
sentido de que seja obtido o melhor preço:
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6.9.1- Se não houver lances verbais e a melhor oferta de preço estiver em desacordo com o estimado pela
PREFEITURA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, para o fornecimento;
6.9.2- Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, quanto ao objeto e
valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, da de Menor Preço Por
Lote;
6.9.3- Se não for aceita a proposta escrita de menor preço;
6.9.4- Se a licitante detentora da menor oferta de preço desatender às exigências habilitárias.
a)
Na ocorrência das situações previstas nos subitens 7.9 e 7.10, será examinada a oferta
seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às
condições deste Edital;
b)
Na hipótese da alínea anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido o melhor preço.
6.10- Aceita a proposta de Menor Preço Por Lote, será aberto o envelope “Documentação de Habilitação”,
contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado para a verificação de suas condições
habilitarias.
6.11- Constatado o pleno atendimento das exigências edilícias, o proponente será declarado vencedor, sendolhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
6.12- No caso de empate entre duas ou mais propostas de preço, será efetuado sorteio em ato público, com a
participação de todas as licitantes.
6.13- O pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise
das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado,
contado do recebimento da convocação.
6.14- 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 dos
proponentes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
7.1 – A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 5.1 deste Edital, que deverão ser entregues em
original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administração,
ou publicação em órgão de imprensa oficial, desde que, acompanhado do original, para que sejam conferidos e
posteriormente reconhecidos como verdadeiros pela comissão de licitação.
7.2 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação e inabilitação.
7.3 – Os interessados em participar no presente procedimento licitatórios, seja pessoa física ou jurídica, deverão
apresentar toda a documentação comprobatória da necessária qualificação devidamente autenticada em cartório ou
antecipadamente por esta Comissão mediante apresentação dos originais para confronto em até 24 (vinte e quatro)
horas da data marcada para a abertura do mencionado envelope compreendendo a seguinte documentação:
7.3.1 - Habilitação Jurídica:
a)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, estes deverá vir acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, nos quais deverá estar contemplada, dentre os
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objetivos sociais, fornecimento de produtos compatível em características com o objeto da licitação;
b)

Registro comercial no caso de empresa individual;

7.3.2 - Regularidade Fiscal:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a saber:


c)

Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, a saber;




d)

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais;
Certidão Quanto a Dívida Ativa do Estado;
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, ou órgão
equivalente do domicílio do licitante;

Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, a saber;




Certidão Negativa de Débitos relativa ao ISS e TLFV
Certidão Negativa de Débitos relativos ao imóvel-sede do licitante.
Licença para localização e funcionamento - Alvará;

e)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.

f)

Certidão Conjunta Negativa de débitos trabalahistas - CNDT;

g)

Certidão da Corregedoria Geral de Justiça.

7.3.3 - Qualificação Econômico-Financeira:
a)

Por meio de balanço patrimonial e demonstrações contábeis apresentados na forma da Lei, vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
7.3.3.1- Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço e demonstrações contábeis assim
apresentados:
a)

Publicados em Diário Oficial ou;

b)

Publicados em jornal de grande circulação ou;

c)

Registrados na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, ou órgão
equivalente da sede ou domicílio da licitante ou;

d)

Devidamente acompanhado de Certidão de Habilitação Profissional emitida pelo
Conselho Regional de Contabilidade, ou órgão equivalente do domicilio do licitante.

7.3.3.2- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste sub -item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
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caso.
b) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data de até 60 (sessenta) dias anteriores à data de apresentação das propostas.
7.3.4 - Qualificação Técnica:
a)

Prova de Capacidade Técnica, mediante a apresentação de Atestados fornecidos por pessoa (s)
jurídica (s) de direito público ou privado, dando conta que a licitante já forneceu e/ou fornece a
contendo produtos que atendam às exigências do certame, compatível em características e
quantidades, devidamente acompanhadas de cópia autenticada do contrato celebrado com a referida
Instituição. Vedada a apresentação de Notas de Empenho e/ou Notas Fiscais como anexos dos
Referidos Atestados.
b) Fotos impressas 15x20 em papel apropriado da faixada da empresa contendo nome dados da mesma;
Fotos do deposito onde guarda os produtos que o ANEXO I deste EDITAL com estoque.
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes);
d) 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);
e) Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacaopublica/licitantes-inidoneos/);
7.4 - É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos necessários à habilitação.
7.5 - A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida à licitante.
7.6 – As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
7.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
7.8 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.9 – A ordem da documentação deverá guardar perfeita correlação com o lote VII deste Edital.
7.10- Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópias autenticadas através de
Cartório competente, ou por esta CPL, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada
para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto.
7.11- Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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8- DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1- Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste
Pregão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.
8.1.1- A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos
prazos previstos na Lei, devendo ser entregue diretamente ao Pregoeiro (a) na sala da Comissão
Permanente de Licitação - CPL situada à Avenida 11 de março, s/n - Centro – GOVERNADOR EUGÊNIO
BARROS/MA.
8.1.2- Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
8.2- Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3- 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 registrada 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 pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3- Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias
úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:
a)

Julgamento das Propostas;

b)

Habilitação ou Inabilitação da licitante.

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 (dias) úteis, contados do término do prazo
de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5- Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não 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 Prefeita da PREFEITURA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, que proferirá decisão definitiva antes
da homologação do procedimento.
9.7- Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal
poderá homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com as licitantes vencedoras.
10- DA CONTRATAÇÃO E DA ENTREGA DO OBJETO
10.1- Após a homologação do resultado da presente licitação, a PREFEITURA DE GOVERNADOR EUGÊNIO
BARROS, convocará a empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
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contrato, sob pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei
n.º 8.666/93.
10.2- O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
10.3- É facultado à Administração, quando a convocada não comparecer para a assinatura do contrato no prazo
e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou
revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
10.3.1- A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.
10.4 - Os produtos serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em
atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelas respectivas secretarias, sendo que as entregas
deverão obedecer ao respectivo cronograma.
10.5 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do
contrato, do número desta licitação, a identificação do lote ao qual se refere a requisição, a especificação dos
itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.
10.6 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
10.7 - O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 03
(três) dias úteis, contados da data da entrega dos produtos, diretamente nos respectivos locais de Identificação da
Requisitante, conforme especificado no instrumento convocatório, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.
10.8 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito mantidos o preço
inicialmente contratado;
10.8.1 se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
10.8.2 - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação
do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço
inicialmente contratado.

10.9 – Caso o material não seja entregue no prazo e quantidades determinadas, a Prefeitura Municipal de
Governador Eugênio Barros/MA, providenciará a imediata suspensão do pagamento até que seja sanada a
pendência.
10.10 – O fornecedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o
recebimento não importará a sua aceitação.
11- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1- O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal
atestada pelo setor competente acompanhada ainda das Certidão Conjunta Negativas de Tributos Federais,
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do INSS, FGTS, e de Débitos Trabalhistas e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a identificação do
certame licitatório e de cada um de seus lotes.
11.2 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias, após a entrega do produto
em crédito na conta corrente indicada pela Licitante.
11.3- A PREFEITURA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestação, os serviços ofertados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
2.1- Se o proponente vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou, ainda, se recusar
injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados na
ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:
12.1.1- suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a
PREFEITURA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, por prazo não superior a dois anos; e
12.1.2- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
12.2- No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a PREFEITURA
DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
12.2.1- Advertência.
12.2.2- Multa de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total da proposta, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.
12.2.3- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, caso a CONTRATADA infrinja os
preceitos legais ou cometa fraudes por qualquer meio no fornecimento dos produtos objeto do contrato, o
que ensejará o cancelamento do mesmo, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93,
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial.
12.2.4- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA
DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
12.2.5- 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 a PREFEITURA
DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no subitem anterior.
12.3- O licitante que 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 a contratar com a
Administração, 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.
12.4- As multas a que se referem os subitens anteriores serão cobradas pela Prefeitura de GOVERNADOR
EUGÊNIO BARROS, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais
sanções previstas neste tópico.
12.5- A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do
adjudicatário, na forma da Lei.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
13 – FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 – Os recursos orçamentários para fazer face às despesas desta licitação correrão por conta do recurso
próprio do município de GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS e estão contemplados na seguinte Dotação
Orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


Dotação Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



Ramo da Atividade: 02.008.08.122.0020.2.060 – Manutenção do conselho tutelar



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 428 R$ 1.000,00)



Ramo da Atividade: 02.008.08.122.0020.2.061 – Manut. E Func. Da Sec. Mun. De Desen. Social.



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 436 R$ 200.000,00)



Ramo da Atividade: 02.008.08.244.0058.2.066 – Manut. Ações serv. Conv, fort. vinculos.



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 473 R$ 77.260,00)

14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1- É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência 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.
14.2- Fica assegurado à PREFEITURA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, o direito de no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência
aos participantes, na forma da legislação vigente.
14.3- Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, por escrito, para, no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da minuta apresentada no
ANEXO VIII, adaptado à proposta vencedora.
14.4- Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
14.5- Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.6- O proponente 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.
14.7- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
14.8- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-seá o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA DE
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS.
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14.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde
que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de Pregão.
14.10- A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
14.11- O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da
abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
14.12- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º 10.520/2002 e
Decretos.
14.13- Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL - na Av. 11 de março, s/n – Centro, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
– GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 08 às 13 horas, onde
poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 50,00
(cinquenta reais).
14.14- São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII
ANEXO VIII

- Termo de Referência
- Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
- Declaração do Inciso XXXIII
- Modelo da Proposta de Preços
- Declaração de Microempresa
- Declaração de Localização e Funcionamento da Empresa
- Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação
- Minuta do Contrato

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

______________________________

ANTONIO CARLOS BEZERRA FERNANDES
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças.
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – DO OBJETO
Aquisição de Gêneros Alimentícios, material de limpeza e material de expediente, para manutenção da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Governador Eugênio Barros – MA.
2 – PLANILHAS DE PRODUTOS POR LOTE
Segue abaixo as planilhas com detalhamento dos itens de todos os três lotes que são: Gênero Alimentício,
Material de Limpeza e Material de Expediente.
LOTE I – MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ácido muriático
Água sanitária cx c/12 und
Balde 30 litros
Cesto de plástico
Coador de café
Desinfetante 1 L cx c/12 und
Detergente 500 ml cx c/12 und
Escova de roupa
Escova sanitária
Escovinha
Esponja dupla face cx c/ 120 und
Flanela
Fósforo 10x1
Inseticida 395 ml
Isqueiro
Limpa alumínio 500 ml cx c/12 und
Limpa vidros 500 ml cx c/12 und
Limpa forro 500 ml cx c/12 und
Lixeira com pedal 50 L plastica
Luva de borracha (tamanho a
escolher)

Cx
Cx
Und
Und
Und
Cx
Cx
Und
Und
Und
Cx
Und
Pacote
Und
Und
Cx
Und
Und
Und

20

Par

QTD
MARCA
ANUAL
100
150
110
110
110
400
200
100
100
100
70
300
130
400
49
30
400
200
50
300

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Odorizador de ar
Pá de lixo com cabo alongado
Palha de aço pacote c/ 14 und
Pano de chão
Pano de prato
Papel toalha fd c/ 12 pct
Papel higiênico 64 rolos
Pedra sanitária 40 g
Rodo 40 cm
Sabão em barra
Sabão em pó fd 26 und
Saco de lixo 100 L pct 10 un
Saco de lixo 15 L pct 10 un
Saco de lixo 30 L pct 10 um
Saco de lixo 50 L pct 10 un
Soda cáustica 300 g
Vassoura de palha
Vassoura de nylon
Vela Grande
Solução multiuso cx c/ 12 500 ml
Esfregão de limpeza completo com
balde (MOP)
Papel toalha interfolhado

Und
Und
Pacote
Und
Und
Fardo
Fardo
Und
Und
Cx
Cx
Pacote
Pacote
Pacote
Pacote
Und
Und
Und
Pacote
Cx

600
130
130
800
300
500
600
1400
110
150
150
3000
1500
3000
2500
100
150
250
100
800

Und

100

Pacote

1000

TOTAL
LOTE II – MATERIAL DE EXPEDIENTE

1

Almofada para carimbo

Und

QTD
ANUAL
240

2

Apontador plástico cx c/ 10 unidades

Cx

80

3
4

Arquivo de mesa
Borracha cx c/ 50 unidades
Caderno 96 folhas pequeno sem
espiral
Caixa box (arquivo morto)
Calculadora de mesa 12 dígitos

Und
Cx

80
80

Und

250

Und
Und

1800
60

ITEM

5
6
7

DISCRIMINAÇÃO

UND

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL
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8

Caneta esferográfica (cor azul) cx c/
50 und

Cx

250

9

Caneta esferográfica (cor preta) cx c/
50 und

Cx

150

Cx

120

Cx

120

Cx

0

11

Caneta esferográfica (cor vermelha)
cx c/ 50 und
Papel carbono com 100 folhas

12

Cola branca líquida 40 g cx c/ 12 und

10

Cx

0

14
15
16
17
18

Cola de isopor líquida 40 g cx c/ 12
und
Cola quente (bastão) 1kg
Corretivo líquido cx c/ 12 und
Clipe grande
Clipe médio
Clipe pequeno

Pacote
Cx
Cx
Cx
Cx

100
80
350
380
380

19

Envelope tamanho A4 cx c/ 100 und

Cx

250

Cx

150

Und

0

Und

450

Und
Und
Und
Cx
Und
Cx

0
150
65
100
25
60

Pacote

10

Und

380

Und

250

Und

50

Cx

700

Rolo

20

13

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Envelope tamanho Ofício cx c/ 100
und
EVA (cores diversas)
Fita adesiva transparente em PVC
45mm x 50m
Fita crepe transparente marrom
Fita gomada
Grampeador de mesa
Grampo para grampeador
Lanterna grande
Lápis grafite preto N° 02
Elástico, feito em borracha, tipo para
dinheiro, amarelo, pct c/ 1kg
Livro de ata, capa dura preta,
material papel sulfite, 100 folhas
Livro de ata, capa dura preta,
material papel sulfite, 200 folhas
Livro de protocolo 100 páginas
Papel sulfite A4 – 210 x 297 mm,
resma c/ 500 folhas
Papel de embrulho
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Papel contínuo Datapel
Papel pardo
Pasta A a Z ofício, borda inferior
reforçada formato 35x28x8 cm
Pasta elástico fina
Pasta elástico grossa
Pasta com grampo trilho em metal
medindo 235x325 mm, cor a escolher
Pen drive 4G
Percevejo latonado – cx c/ 100 und
Perfurador de papel, cap. Para
perfurar 20 m folhas ou 2mm
Pilha alcalina tipo palito
Pilha alcalina média
Bateria 6F22 9V
Pincel atômico cor a escolher

Cx
Folha

17
700

Und

3000

Und
Und

600
400

Und

150

Und
Cx

15
30

Und

30

Cx
Cx
Und
Cx

30
30
50
30

48

Pincel permanente para escrever em
CD/DVD/ ponta de 1,0 mm cor a
escolher

Und

80

49

Prancheta acrílica tamanho ofício cor
a escolher

Und

60

50

Prancheta de madeira tamanho ofício

Und

120

51
52

Quadro de avisos
Régua escritório
Extrator de grampos, tipo espátula,
em aço cromado

Und
Und

25
70

Und

40

Und

15

Und

15

Und

40

Cx
Cx
Cx
Und
Cx
Und

0
0
0
0
0
30

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Tesoura multiuso 160 – 8,5 x 21 cm,
corte fácil
Tesoura multiuso 7 ½ - lâminas aço
Reabastecedor para almofada de
carimbo
Giz de cera (cores variadas)
Lápis de cor
Tinta guache (cx c/ 06 und)
Pincéis para tinta guache
Massa de modelar
Calculadora média
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63
64

Cola branca (1 L)
Caixa de lápis cera preto

Und
Cx

40
0

TOTAL
LOTE III – GÊNERO ALIMENTÍCIOS

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND

1
2
3
4
5
6
7

Açúcar 1 kg
Adoçante líquido 100 ml
Alho de cabeça nº 3
Amido de milho pacote 200g
Arroz tipo 1
Aveia 172 g
Azeitona 200g
Biscoito cream cracker 3x1 400g cx c/
10 und

Kg
Und
Und
Und
Kg
Und
Pacote

QTD
ANUAL
1500
150
0
200
0
200
0

Cx

150

Cx

150

Und

2000

cx

0

Cx
Und

300
0

Pacote

1500

Cx

500

Cx

400

Und
Und
Und
Und
Kg
Und
Fardo
Kg

0
0
0
0
200
0
0
0

Pacote

800

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Biscoito doce tipo maria 3x1 400g cx
c/ 10 und
Café em pó pacote 250g
Caixa térmica (bandeco) cx c/ 100
und - 350 ml manual
Chá 20g cx c/ 6 und
Coco ralado 100g
Colheres descartáveis pacote com 50
und
Copo descartável 180 ml cx c/ 100
und
Copo descartável para café cx c/ 100
und
Corante pacote 100 g
Creme de leite lata 200g
Cremogema 200 g
Extrato de tomate em sachê 340 g
Farinha branca 1 kg
Farinha láctea sachê 400g
Feijão carioca 1 kg fd c/ 30 und
Feijão preto 1 kg
Guardanapos de papel pct 50 fls
23x20 cm

MARCA

VALOR
VALOR TOTAL
UNITARIO
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Leite condensado 270 g
Leite de coco 200 ml
Leite desnatado lata 280g
Leite em pó em lata 400g tipo ninho
Leite em pós integral pacote 200g
Macarrão espaguete 500g
Macarrão parafuso 500g
Maionese 270g tetra pack
Margarina 500g
Massa de arroz para cuscuz tipo
flocão 500 g fd c/ 10 und
Massa de milho para cuscuz tipo
flocão 500 g fd c/ 10 und
Milho verde em conservas 200g tetra
pack
Mucilon de arroz 400g
Mucilon de milho 400g
Neston 400g
Óleo de soja 900 ml cx c/ 20 um
Papel alumínio rolo 30 cm x 7,5 m
Prato descartável pacote com 50 und
Pvc rolo 100 m
Sal iodado 1 kg
Sardinha em lata 135g
Soja Texturizada 400g
Suco de garrafa 500 ml
Tapioca branca fina 1 kg
Ovos cartela c/ 30 und
Tempero completo 300 g
Trigo com fermento 1 kg
Vinagre 750 ml cx c/ 12 und

Und
Und
Lata
Lata
Und
Pacote
Pacote
Und
Und

0
0
200
300
1000
0
0
0
400

Fardo

100

Fardo

100

Und

0

Und
Und
Und
Cx
Und
Pacote
Und
Und
Und
Pacote
Und
Kg
Cartela
Und
Und
Cx

0
0
0
0
200
200
200
200
0
0
1500
200
200
0
0
0

TOTAL
3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1 - Os produtos serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total adquirida, em
atendimento às requisições periódicas escritas expedidas pelas respectivas secretarias, sendo que as entregas
deverão obedecer ao respectivo cronograma.
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3.2 - A primeira requisição, acompanhada do respectivo cronograma de entrega, será fornecida à Contratada na
data de assinatura do contrato.
3.3 - As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do
contrato, do número desta licitação, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas
e horários e endereço de entrega.
3.4 - As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do
respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
4- DOS PRAZOS
4.1 - O objeto da presente licitação, em cada uma de suas parcelas, será recebido provisoriamente em até 03 (três)
dias úteis, contados da data da entrega dos produtos, diretamente nas escolas conforme especificado no
instrumento convocatório, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura.
4.2 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente contratado;
4.2.1 se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou
rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
4.2.2 - na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do
Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantidos o preço inicialmente
contratado.
4.3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 08 (oito) dias úteis após o recebimento
provisório, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante
Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.
4.4 – Caso o material não seja entregue no prazo determinado, a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio
Barros/MA, providenciará a imediata anulação da Nota de Empenho e deste contrato.
4.5 – O fornecedor ficará obrigado a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o
recebimento não importará a sua aceitação.
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

5.1 – O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo setor competente, acompanhados ainda das Certidão Conjunta Negativas de
Tributos Federais, do INSS, FGTS E DE Débitos Trabalhistas , e ainda deverá conter, obrigatoriamente, a
identificação do certame licitatório bem como a identificação dos produtos relativos a cada um de seus
lotes.
5.2 - O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias úteis, após a entrega dos materiais, acompanhado da Nota Fiscal o atestado pelo Setor
Competente, diretamente na conta corrente indicada pelo Fornecedor.
5.3 – Na existência de erros, a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros/MA devolverá a fatura ao
fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
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6 – FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 – Os recursos orçamentários para fazer face às despesas desta licitação correrão por conta dos recursos
específicos e estão contemplados nas seguintes Dotações Orçamentárias:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


Dotação Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



Ramo da Atividade: 02.008.08.122.0020.2.060 – Manutenção do conselho tutelar



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 428 R$ 1.000,00)



Ramo da Atividade: 02.008.08.122.0020.2.061 – Manut. E Func. Da Sec. Mun. De Desen. Social.



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 436 R$ 200.000,00)



Ramo da Atividade: 02.008.08.244.0058.2.066 – Manut. Ações serv. Conv, fort. vinculos.



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 473 R$ 77.260,00)

7. DA VIGÊNCIA
7.1 – O presente contrato terá vigência de 10 (dez) meses e entrará em vigor a parti da data de assinatura.
8– ESTIMATIVA DE CUSTO GLOBAL (Art. 40, Inc. II, § 2º da Lei 8.666/93).
8.1 - O valor máximo que a Prefeitura pagará pela aquisição dos produtos objeto deste certame é de R$ 722.060,49
(setecentos e vinte e dois mil sessenta reais e quarenta e nove centavos), sendo Lote I – Material de limpeza:
R$298.522,54 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos); Lote II
– Material de expediente: R$ 248.685,45 (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e cinco centavos) e Lote III –. Gênero Alimentício: R$ 174.852,50 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
9 - MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
9.1 - Pregão Presencial nº 015/2020, Lei nº 10.520 de 18/07/2002.
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

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 n.º 8.666/93, que até a presente
data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do presente Pregão, e que contra ela não existe nenhum
pedido de falência, concordata ou recuperação judicial.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, ...... de .................... de .........
________________________________
(Representante Legal)
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A empresa........................, signatária. Inscrita no CNPJ nº......................, sediada à
.....................(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu
quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como
não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a
partir de 14 (catorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal r com a Lei nº
9.854/99.

Local e data...........................

.........................................................
Nome e assinatura do representante legal da empresa
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

.................................... (MA)., de ......... de .............
Ilmo Sr.
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
Ref.:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020

Prezados Senhores,
Em atendimento ao Edital do Pregão Presencial nº 015/2020 dessa Prefeitura Municipal de
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, apresentamos proposta para ....................., dentro das seguintes condições:
A) Prazo de validade da proposta de até 60 (sessenta) dias;
B) Prazo para fornecimento dos produtos
C) Valor ..............: R$ ..........(.............).

Atenciosamente,
_______________________________
Carimbo e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A/O ___________________________ (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº
________________, sediada na ____________________(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a)
_________________, R.G. nº _________, C.P.F nº _______________, D E C L A R A, para os fins do disposto na
Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra
como:
 MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
A licitante D E C L A R A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no §
4 do art. 3º da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio
Barros.
(local e data por extenso)
___________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Pregão nº 015/2020

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa
_______________________________________, CNPJ nº _____________________________, está localizada 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 e
mobiliários pertinentes as suas atividades.
ENDEREÇO:
CIDADE/ESTADO:
C.E.P.:
PONTO DE REFERÊNCIA:
TELEFONE:
(local e data por extenso)
______________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa _________________________, CNPJ n.º ________________, sediada na
________________________, representada pelo (a) Sr. (a) _______________________________, R.G. nº
___________, C.P.F nº _______________, D E C L A R A, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado
pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação
neste certame.
(local e data por extenso)

______________________________
(nome da empresa)
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM AS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS
DE
GOVERNADOR
EUGÊNIO BARROS, E A EMPRESA .............................

AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º _____________________, situada à Rua ____________, _______
- Centro, nesta cidade de GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – Maranhão, neste ato representada por
_____________________________________, secretário municipal, brasileira, _______, portadora do RG nº
_________ e do CPF: ______________, residente e domiciliada à Rua ______________, _______________,
doravante denominada simplesmente Contratante. e a Empresa..................................... com sede à
.......................................... inscrita no CNPJ sob o n.º ........................................................, representada neste ato
pelo(a) Sr.(a) ............................................................., doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Contrato, nos termos do Edital da PREGÃO PRESENCIAL 015/2020, seus Anexos e da Proposta de
Preços que a este integram, independentemente de transcrição e se regerá pela Lei Federal n.º 8.666/93 e pelas
cláusulas e condições abaixo:
Cláusula primeira – Do objeto
O presente Contrato tem por objetivo a Aquisição de Gêneros Alimentícios, material de limpeza e material
de expediente, para manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de
Governador Eugênio Barros – MA.
DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto desta Licitação será recebido, pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, na Secretaria
Requisitante, mediante Ordem de Serviço.
As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato,
do número desta licitação, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários
e endereço de entrega.
As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo
recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.
Cláusula segunda – Da vinculação deste instrumento e fundamento legal
2.1.
Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 015/2020 e rege-se
pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicandose, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A
proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.
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Cláusula terceira – Do valor contratual
3.1.
Pe lo o bj eto o ra c ontr ata d o, a Con trat ant e pa gará à Con trat ada o va lor glo ba l de R $
000. 000 ,00 ( V AL OR P O R E XT EN S O).

EMPRESA:
VALOR

EMPRESA CONTRATADA, inscrita no CNPJ N°. 00.000.000/0001-00
R$ 000.000,00

Cláusula quarta – Da classificação orçamentária e financeira dos recursos
4.1.

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento da Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA, classificada conforme abaixo
especificado:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4.2.



Dotação Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.



Ramo da Atividade: 02.008.08.122.0020.2.060 – Manutenção do conselho tutelar



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 428 R$ 1.000,00)



Ramo da Atividade: 02.008.08.122.0020.2.061 – Manut. E Func. Da Sec. Mun. De Desen. Social.



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 436 R$ 200.000,00)



Ramo da Atividade: 02.008.08.244.0058.2.066 – Manut. Ações serv. Conv, fort. vinculos.



Elemento da Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo (FICHA 473 R$ 77.260,00)
Em caso de prorrogação contratual ou alteração/inclusão dos respectivos créditos orçamentários e/ou
financeiros, as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consignados no orçamento vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

Cláusula quinta – Da vigência
5.1.

O presente contrato terá vigência de 10 (dez) meses e entrará em vigor a parti da data de assinatura.

Cláusula sexta – Da forma de fornecimento e local da entrega
6.1.
6.2.

6.3.

A forma de fornecimento será parcelada, sendo a entrega de acordo com as necessidades das Diversas
Secretarias.
O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s), na especificação e quantidades especificadas no Termo de
Referência (Anexo I do edital), sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir o(s)
produto(s) que porventura não atenda(m) às especificações, sob pena das sanções cabíveis.
O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento
da ordem de fornecimento.

6.4.

6.5.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48
A contratada deverá entregar o(s) produto(s) no Almoxarifado da Secretaria Requisitante, em dias úteis,
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), sito no município de Governador Eugênio
Barros -MA.
O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregue(s) sem ônus para a contratante, relativamente a frete e demais
despesas.

Cláusula sétima – Do pagamento
7.1.

O pagamento será efetuado referente ao(s) produto(s) recebido(s) pela contratante, mediante
apresentação de Nota Fiscal e após a comprovação de que a contratada está em dia com as obrigações
relativas a regularidade fiscal e trabalhista, para tanto, a contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar
no ato do pagamento as referidas certidões:
7.1.1.

Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade para
com a Fazenda Federal.

7.1.2.

Certidão Negativa de Débito, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS,
comprovando a regularidade perante a Seguridade Social.

7.1.3.

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

7.1.4.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pela Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou
Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho.

7.2.

O pagamento será efetivado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente e mediante a apresentação das certidões enumeradas no
item 7.1 deste instrumento.

7.3.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada caso esta esteja em situação irregular relativamente a
regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certidões enumeradas no item 7.1 deste instrumento
deverão estar válidas para o dia do pagamento. Caso contrário, se quaisquer das certidões estiverem com
prazo de validade expirado, o pagamento não será efetivado enquanto a(s) mesma(s) não for(em)
regularizada(s).

7.4.

É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.5.

A fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros -MA será devolvida à
contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

7.6.
7.7.

Para cada ordem de fornecimento, a contratada deverá emitir nota fiscal/fatura correspondente a mesma.
Não haverá distinção entre condições de pagamento para empresas brasileiras e estrangeiras. As
condições de pagamentos serão equivalentes.

Cláusula oitava – Dos encargos de mora por atraso de pagamento

8.1.
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A contratante não arcará com os encargos da mora por atraso de pagamento decorrente de ausência total
ou parcial da documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes da
cláusula sétima deste instrumento, por parte da contratada.

Cláusula nona – Da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
9.1.

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação
pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante
comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

Cláusula décima – Dos acréscimos e supressões
10.1.

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Cláusula décima primeira – Da atualização monetária em decorrência de atraso de pagamento
11.1.

O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da contratante, no prazo estabelecido neste instrumento,
ressalvado o contido no item 7.4 da cláusula sétima, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:
VDI
VA = ------- X INF, onde:
INI
VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

Cláu sul a d é cim a se g u n d a – Do r eaju stam ento d e pre ços
12.1 .

Os pre ço s c ont rat ado s mant er - s e- ão i nal ter ado s pe lo perí odo de v ig ên cia do
pres ent e c ontr at o, a dm it ida a re vi sã o n o c as o de d es equ il íbr io da e qua ção
eco nôm ic o - fi nan ce ira in ic i al des te in str u men to .
12.1.1.

Os preços contratados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos 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.

12.1.2.

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços contratados que forem iguais
ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de
Governador Eugênio Barros-MA.

Cláusula décima terceira – Da alteração contratual
13.1.

O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de
aditamento.

Cláusula décima quarta – Da fiscalização

14.1.
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A contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização da
execução deste instrumento de contrato.

Cláusula décima quinta – Do reconhecimento dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes
15.1.

Constituem direitos da contratante receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da
contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

15.2.

Constituem obrigações e responsabilidade da contratante:

15.3.

15.2.1.

Fiscalizar e acompanhar a execução deste contrato;

15.2.2.

Efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

15.2.3.

Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato.

Constituem obrigações da contratada:
15.3.1.

Entregar o(s) produto(s) à(s) sua(s) expensas, em dias úteis e no horário de expediente;

15.3.2.

Fornecer o(s) produto(s), rigorosamente nas especificações, prazos e condições
estabelecidas neste instrumento;

15.3.3.

O(s) produto(s) deverá(ão) ser fornecido(s), de acordo com a Ordem de Fornecimento,
durante o prazo de vigência deste contrato;

15.3.4

assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das
obrigações decorrentes deste contrato;

15.3.5.

Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;

15.3.6.

Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os
esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

15.3.7.

Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02
(dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não
serem considerados;

15.3.8.

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da
execução do presente contrato;

15.3.9.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, inclusive manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

15.3.10.

A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição do(s)
produto(s) fornecido(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade, competindolhe também, a do(s) produto(s) que não aceito(s) pela fiscalização da Contratante deverá(ão)
ser trocado(s);

15.3.11.

Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na entrega do(s) produto(s) e o uso indevido de patentes e registros; e
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15.3.12.
Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente a
execução do contrato.
15.4.

Constituem responsabilidades da contratada:
15.4.1.

Todo e qualquer dano que causar à contratante, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado
por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

15.4.2.

Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados,
mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a contratante de
qualquer solidariedade ou responsabilidade;

15.4.3.

Toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à contratante por autoridade
competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na
execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à
contratante, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento
devido à contratada, o valor correspondente.

15.4.4.

A contratada autoriza a contratante a descontar o valor correspondente aos referidos danos
ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos,
independentemente de qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa.

15.4.5.

O valor a ser ressarcido à contratante nos casos de prejuízos em que a contratada for
responsabilizada será apurado utilizando-se o índice IGP-M – Índice Geral de Preços de
Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da
ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à contratante,
utilizando-se a seguinte fórmula:
VDI
VA = ------- X INF, onde:
INI
VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)
INF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

15.5.

A contratada reconhece os direitos da contratante em aplicar as penalidades previstas em lei no caso
rescisão administrativa deste contrato decorrente de inexecução total ou parcial do mesmo.

Cláusula décima sexta – Da rescisão do contrato
16.1.

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da contratante, independentemente de
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláu sul a d é cim a sé tim a – D as p en a lidad es
17.1.

Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a
empresa fornecedora ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis:
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I - Advertência;
II - Multa;
III - Suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante;
IV - Declaração de inidoneidade.
17.2.

A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais
que não causem prejuízo à contratante e será publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão
(DOE/MA).

17.3.

A contratada sujeitar-se-á à multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por
dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo
estabelecido para meta/execução deste contrato.

17.4.

No caso de atraso na meta/execução deste contrato por mais de 30 (trinta) dias, poderá a contratante, a
partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, podendo, inclusive,
aplicar penalidade de impedimento da contratada em participar de licitações públicas realizadas pela
contratante por um prazo de até 05 (cinco) anos.

17.5.

As multas previstas nos incisos do tem 17.1 desta cláusula são aplicáveis simultaneamente ao desconto
objeto do item 15.4.3 da cláusula décima quinta, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas
neste instrumento.

17.6.

A multa será descontada do valor da fatura, cobrada diretamente da contratada ou ainda judicialmente.

17.7.

A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a contratante, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, será publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA) e poderá ser aplicada nos
seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à contratante:

17.8.

17.7.1.

Reincidência em descumprimento de prazo contratual;

17.7.2.

Descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

17.7.3.

Rescisão do contrato.

A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a contratada:
17.8.1.

Descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem
prejuízos à contratante;

17.8.2.

Sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para fiscais;

17.8.3.

Tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

17.9.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.1 desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do item 17.1 desta cláusula.

17.10.

As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela contratante,
após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da contratada, serão
publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA).

17.11.
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A penalidade de declaração de inidoneidade, implica na impossibilidade da contratada de se relacionar
com a contratante.

17.12.

A falta do(s) produto(s) a ser(em) fornecido(s) para execução deste contrato, não poderá ser alegada
como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste
contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabelecidas.
Cláusula décima oitava – Dos ilícitos penais
18.1.

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores serão objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula décima nona – Da troca eventual de documentos
19.1.

A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.
19.1.1.
Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula vigésima – Dos casos omissos
20.1.

Os casos omissos serão resolvidos às luzes da Lei nº 10.520/02 e no que couber, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula vigésima primeira – Da publicação resumida deste instrumento
21.1

Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a
publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão (DOE/MA).

Cláusula vigésima segunda – Do Foro
22.1.

Fica eleito o Foro da Comarca de Governador Eugênio Barros - MA, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, que foi
impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos
efeitos.
Governador Eugênio Barros (MA), 00 de mês de 2020.
_________________________________________
SECRETARIO RESPONSAVEL
SECRETARIO MUNICIPAL
__________________________________
EMPRESA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
______________________________
______________________________

