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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
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Processo Administrativo nº 02.2408.002/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 17/09/2020
HORÁRIO: 10:00 HORAS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
Prezados Senhores,
A PREFEEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ Nº
06.138.366/0001-08, com sede Avenida Prefeito Adir Léda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760000 - Presidente Dutra – MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna
público que fará realizar licitação, instaurada através do Processo Administrativo nº
02.2408.002/2020, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº
8.666/93, de 21.06.1993 e suas alterações, Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.
A sessão pública de realização do certame da presente Tomada de Preços terá
início do dia 17 de setembro de 2020, às 10:00 horas, devendo os envelopes contendo os
documentos de Habilitação e Propostas de Preços para o objeto definido neste Edital e
respectivos Anexos serem entregues ao Presidente da CPL, na Sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, localizada no prédio da Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Prefeito Adir
Léda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000, nesta cidade, nas dependências da Secretaria
Municipal de Administração, onde será dado a abertura dos envelopes.
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 TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 será realizado no primeiro dia
útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Presidente da CPL em contrário.
Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006,
em seu artigo 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta
licitação terá itens com valor estimado até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com participação
exclusiva de microempresas - ME e empresas de pequeno porte – EPP.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. A presente licitação se destina a selecionar a proposta mais vantajosa para a Contratação
para o fornecimento de carnes, frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria
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Municipal de Saúde, de conformidade com as quantidades e espécies contidas no Anexo I –
TERMO DE REFERENCIA, parte integrante deste Edital.
1.2. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 111.316,10 (Cento e onze mil
trezentos e dezesseis reais e dez centavos).
2. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar as EMPRESAS ou PESSOAS FÍSICAS cadastradas no ramo pertinente ao
objeto desta licitação na Comissão Permanente de Licitação – CPL, ou em outro órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados ou, ainda, quando não seja cadastrado em
nenhum órgão público, que atenda perante a Comissão, até o terceiro dia anterior à data do
recebimento dos envelopes, a todas as condições exigíveis para cadastramento na forma dos
artigos 28 e 29, da Lei Federal n.º 8.666/93 e ainda as exigências do seu artigo 32.
2.2 São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresa (ME)
Empresa de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta condição nos termos deste edital:

e

a) os itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme
art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar nº 147/2014;
3. DOS IMPEDIMENTOS
3.1. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta Licitação
3.1.1 Empresas que não atenderem às condições deste edital;
3.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
3.1.3. Empresas que tenham sido suspensas ou declaradas inidôneas para participar de
licitações e/ou contratar por órgão da administração pública, direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União,
do Estado ou Diário do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
Igualmente não poderão participar as empresas suspensas ou declaradas inidôneas para
participar de licitações e/ou contratar com a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA;
3.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre
si, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.1.4.1. A vedação à participação de empresas que se apresentem constituídas sob a forma de
consórcio se justifica na medida em que nas contratações de bens e serviços comuns,
perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante
comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria,
apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira,
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condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará restrito o
universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à
competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando
o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital.
Nestes casos, a Administração, com vistas a aumentar o número de participantes, admite a
formação de consórcio.
3.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE
DUTRA - MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja empresário, sócio, dirigente ou
responsável técnico;
3.1.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
3.1.7. Empresas [incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação] que estão respondendo
processo judicialmente com sentença definitiva, em quaisquer esferas governamentais,
relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou formação de
quadrilha;
3.1.8. Empresas que possuam empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s),
e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação, com participação entre
as mesmas;
3.1.9. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta
licitação;
3.1.10. Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e
compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.
3.1.10.1. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, visitar in loco, a(s) sede(s) da(s)
empresa(s) participante(s) deste certame, para fins de comprovação da existência de endereço
físico, bem como constatar que o local e instalações são adequados e compatíveis para o
exercício do ramo de atividade. Havendo a referida visita, reserva-se a Comissão Permanente
de Licitação fotografar a área externa (fachada) e/ou área interna do imóvel onde está
localizada a empresa.
3.1.11. Interessados que integrem, em seu quadro societário, familiar ou agente público que
prestem serviços ao Município de PRESIDENTE DUTRA em cargo de comissão ou função de
confiança, conforme prevê o art. 7º do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010.
3.1.12. É vedada a participação, de forma direta ou indireta, de servidor ou dirigente do órgão
ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
EPP.
4.1.1. Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº 123/06, após a classificação final dos
preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as
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microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço ofertado não seja de
uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.1.2 - PARA USUFRUIR DOS BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06
MICROEMPRESA - ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.
4.1.3. Os licitantes que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão, no ato do CREDENCIAMENTO entregar à
Comissão Permanente de Licitação, o TERMO DE OPÇÃO e DECLARAÇÃO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante do Anexo
VII, acompanhado do documento comprobatório; certidão simplificada da junta comercial
comprovando sua condição de ME ou EPP.
“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 no capitulo XIV deste Edital.”
4.1.4. O empate supracitado será verificado na situação em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à
proposta mais bem classificada, ocasião na qual, proceder-se-á conforme disposto no item
4.1.5.
4.1.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, de acordo com o
disposto no item 4.1.4, poderá, no prazo de 5(cinco) minutos, sob pena de preclusão,
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado e terá o prazo de 02 (dois) dias para a
adequação da nova proposta de acordo com o valor ofertado.
4.1.6. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do item 4.1.5, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação
definida no item 4.1.11, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
4.1.7. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 4.1.4., será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.1.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens anteriores, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
4.1.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeitos de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa
apresente alguma restrição.
4.1.10. Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, contados da declaração de 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.
4.1.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no sub-item 4.1.10, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
5. CREDENCIAMENTO
5.1. As empresas que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar credencial do seu representante à Comissão, que poderá ser formalizada
por intermédio de instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial
(ANEXO III – Com firma reconhecida da Assinatura), que deverá vir acompanhada de
Declaração de Localização e Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados
pertinentes (endereço, Cidade, Estado, CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo
estabelecido no ANEXO X deste Edital
5.1.1. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO III Com firma reconhecida da Assinatura), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes
documentos:
a) 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;
b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante da empresa interessada.
5.2. O credenciamento será conferido pela Comissão a cada Sessão Pública realizada.
5.3. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o item 5.1. A falta desse
documento somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela
representada durante o processo licitatório.
5.4. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do
credenciamento na forma de que trata o item 5.1, devendo comprovar esta qualidade através
de cópias dos documentos indicados nas alíneas do item 5.1.1., devendo apresentar junto aos
documentos que comprove sua condição devidamente acompanhada de Declaração de
Localização e Funcionamento (COM FOTOS) que indique todos os dados pertinentes
(endereço, Cidade, Estado, CEP, ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido
no ANEXO X deste Edital
5.4. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de
um mesmo representante para mais de uma empresa.
5.4.1. Somente poderão negociar e recorrer os licitantes que estiverem presentes na sessão
através de representantes credenciados.
5.5. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.
5.6. A Declaração de Localização e Funcionamento (COM FOTOS), deverá ser entregue
no ato da abertura sessão, juntamente com os documentos necessários para qualificar
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representantes, sejam procuradores, credenciados ou titulares, podendo serem feitas
diligencias nas informações constantes na mesma, a fim de inibir empresas que não existem
fisicamente, nem possuem sede, evitando assim futuros transtorno a Administração na
aquisição do objeto.
PESSOAS FÍSICAS: As pessoas físicas que desejarem participar deste licitação deverão
apresentar:
a) Cópia do Registro Geral
b) Cópia de Comprovante de residência
6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação de Habilitação no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além
da razão social e endereço, estejam escritos:
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
AVENIDA PREFEITO ADIR LÉDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA/MA.
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
ENVELOPE N.º 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
6.1.2. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.
6.1.3. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o início dos trabalhos,
nenhum outro será recebido.
6.1.4. Não serão consideradas propostas apresentadas por, via postal, internet ou fac-símile.
6.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
HABILITAÇÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS
O envelope n.º 01 deverá conter, obrigatoriamente, em original ou cópia previamente
autenticada em cartório ou por servidor da CPL, a documentação seguinte:
6.2.1. Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE DUTRA/MA ou qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, obrigando-se a empresa a declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.
6.2.2 RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA, será comprovada mediante a apresentação
da seguinte documentação:
a) Copia dos documentos pessoais dos sócios/empresário
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b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;.
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus atuais administradores.
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
e) 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.
6.2.3 RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, será comprovada
mediante a apresentação da seguinte documentação:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
b) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da União, Inclusive contribuições previdenciárias, nos termos
da Portaria MF PGFN/RFB nº 358 de 05/10/2014
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando
não vier expresso o prazo de validade, mediante a apresentação da:



Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida Ativa

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante,
emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier
expresso o prazo de validade, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Municipais, relativos a:



ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.
TLF – Taxa de Localização e Funcionamento.

e) Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei, comprovada mediante a apresentação da:

f)

Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
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6.2.4 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA, será comprovada
mediante a apresentação da seguinte documentação:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social
(ano 2019), já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.
1

- A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá estar
de acordo com os valores ali estabelecidos:
LC =

LG =

I

I

Ativo Circulante
Passivo Circulante

≥ 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo
Prazo

≥ 1,00

2

- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;

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 licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos
Termos de Abertura e de Encerramento.

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de recebimento dos
envelopes.
6.2.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS DOCUMENTOS,
comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

será

a) Apresentar Comprovação de aptidão: a licitante deverá apresentar no mínimo 01
(um) atestado, emitido por entidade de direito público, tendo em vista os serviços serem
específico para Administração Pública, comprovando que a empresa/licitante executou
serviços compatíveis com o objeto do presente certame.
b) Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade em nome da licitante.
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c) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 14 (quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, conforme
modelo do anexo V.
d) Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo disposto no
Anexo XI.
6.3. DA HABILITAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA
Os fornecedores detentores de DAP, classificados como produtores que desejam participar
deste certame deverão apresentar a seguinte documentação:
Será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:
a) Cédula de Identidade;
b) Prova de Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
c) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da União, Inclusive contribuições previdenciárias, nos termos da
Portaria MF PGFN/RFB nº 358 de 05/10/2014
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso
o prazo de validade, mediante a apresentação da:



Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais.
Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Dívida Ativa

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o
prazo de validade, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais,
relativos a:


ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
f) Comprovação de aptidão através de Atestado expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece produtos pertinentes ao
objeto desta TOMADA DE PREÇOS.
g) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s)
menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14
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(quatorze) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, de conformidade com o
disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do anexo III.
h) Declaração de elaboração independente de proposta conforme modelo disposto no
Anexo XI.
i) Apresentar Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (DAP), em nome do licitante, em plena validade comprovando sua condição de
agricultor/produtor dos produtos.
j) Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE DUTRA/MA ou qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo do ANEXO IV.

6.4 Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos
documentos exigidos para Habilitação. A COMISSÃO reserva-se o direito de solicitar o original
de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.5. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
6.6. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para a apresentação dos
documentos exigidos para Habilitação. O Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio reserva-se o direito de
solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.7. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e
não será devolvida à proponente.
6.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
6.9. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.10. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.11. Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, 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.
6.12. Os documentos da habilitação deverão vir ordenados sequencialmente e na forma do
modelo disposto no anexo VIII deste edital.
7 – DA PROPOSTA
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7.1. As licitantes deverão apresentar toda a Proposta de Preços no dia, hora e local citados no
preâmbulo deste Edital, em 01 (um) envelope lacrado, em cuja parte externa, além da razão
social e endereço, estejam escritos:
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-MA
AVENIDA PREFEITO ADIR LÉDA, S/N, BAIRRO TARUMÃ, CEP: 65.760-000
PRESIDENTE DUTRA –MA.
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
7.2. O envelope n.º 02 deverá conter, em via única, Proposta impressa por qualquer meio
usual, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, com seguinte conteúdo:
a) Número da Tomada de Preços 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.
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, número do CPF e
Carteira de Identidade e cargo na empresa.
c) Descrição detalhada do(s) item(ns) cotado(s) e quantidade.
d) Preço unitário por item e o global deverão ser expresso em Real, em algarismos e por
extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, com no máximo duas casas
decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável.
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
f) Prazo de entrega dos materiais: Imediato (até 02 dias), contados a partir do recebimento da
Nota de Pedido ou Empenho/Ordem de Fornecimento.
g) Entrega: no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde ou diretamente no
Hospital Municipal, conforme o caso, todos estabelecidos no Município de Presidente Dutra/MA,
conforme solicitações, acompanhada das respectivas notas fiscais.
h) Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de
Recebimento, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no
prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total
do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.
i) Agencia e Numero da conta bancária à que se creditará o pagamento do objeto licitado.
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7.2. A proposta deverá vir acompanhada de Carta de Apresentação da Proposta, conforme
ANEXO II do edital e organizado nos termos do modelo disposto no ANEXO VIII.
7.3. Os quantitativos constantes no Termo de Referência - Anexo I deste edital são estimativos,
não cabendo à Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA o compromisso de adquiri-los na
totalidade da quantidade informada.
7.4. A propostas de preços para o(s) item(ns) cotado(s) deverá ser apresentada contemplando
100% (cem por cento) do(s) quantitativo(s) fixado(s), não sendo permitidas ofertas especiais.
7.5. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer empresa licitante, ou o
mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
este fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação
da proposta a indicação, por parte da empresa licitante, de que inexistem fatos que impeçam a
sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão Permanente de Licitação do
disposto no artigo 97 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
7.6. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
7.7. O envelope contendo as proposta de preços, uma vez aberto, vinculará a empresa licitante,
obrigando-a a execução do objeto licitado, caso lhe seja adjudicado pela Comissão Permanente
de Licitação.
7.8. A descrição de todos os dados da proposta e a juntada de toda a documentação exigida, é
de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.
7.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA,
poderá solicitar a empresa licitante a prorrogação do prazo de validade da proposta. Nesse
caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formulados por escrito, sendo facultado a
empresa licitante recusar ou aceitar a prorrogação da validade da sua proposta. Entretanto, no
caso de concordância, não poderá modificá-la, nem a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE
DUTRA -MA solicitará qualquer modificação.
7.10. Na hipótese de o processo licitatório vir a sofrer suspensão, os prazos de validade das
propostas ficam automaticamente prorrogados por igual número de dias em que o referido
processo permanecer suspenso.
7.11. Constatada declaração ou documentação incompleta de forma insanável, prejudicando o
julgamento ou falsa, após a inspeção pela Comissão Permanente de Licitação, a empresa
licitante será inabilitada, conforme o caso, e sobre a mesma decairá as penalidades previstas
em lei.
7.12. Não será considerada a proposta apresentada por telex, telegrama, fax, internet ou outro
meio eletrônico.
7.13. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade,
principalmente em relação a preços unitários.
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7.13.1. Para os fins deste item, entende-se como:

Rasura: palavra(s) ou qualquer(quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s)
de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível;

Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;
Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do texto
da proposta.

7.14. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja
adjudicado o objeto.
7.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
7.16. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais
despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas
e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a
legislação em vigor.
7.17. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à
execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com
eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de
alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção
incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.
7.18 - 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, a esse ou qualquer título, devendo os equipamentos serem
fornecidos sem quaisquer ônus adicionais.
7.19. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
17.20. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades estabelecidas
neste Edital.
8 – CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS
8.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente do País (Real – R$).
8.2. Os preços deverão possuir no mínimo duas casas decimais após a virgula (* ,xx)
8.2.1. Não será admitido no preço, o fracionamento de centavos que ultrapassarem quatro
casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.
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8.3. Somente serão aceitos os preços unitários e preços totais/globais que estiverem, iguais ou
inferiores aos preços estimados/orçados por esta Administração Pública Municipal, constantes
nos autos do processo.
9. DO PROCEDIMENTO/JULGAMENTO DOS ENVELOPES
9.1. O presente certame será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido
pelo art. 43 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
9.1.1. O Julgamento iniciar-se-á com a abertura do Envelope n.º 01, contendo a
documentação relativa à habilitação dos concorrentes.
9.1.1.1. No local, hora e dia designados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes
que comparecerem e demais pessoas que desejarem assistir o ato, a Comissão Permanente de
Licitação iniciará os trabalhos, examinando os envelopes documentação e proposta, os quais
serão rubricados pelos membros e licitantes, procedendo, a seguir, à abertura do envelope
documentação;
9.1.1.2. Os documentos contidos nos envelopes “Habilitação” serão examinados e rubricados
pelos membros da Comissão, bem como, pelos proponentes.
9.1.1.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, validação e
confirmação de certidões e/ou quaisquer averiguações ou diligências decorrentes de fatos
supervenientes, destacando-se estes, a visita in loco na sede das empresas licitantes
participantes do certame para fins de comprovação da existência de endereço físico, os autos
do processo ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação - CPL, bem como o(s)
envelope(s) “Proposta de Preços”, contendo o(s) preço(s) do objeto ora licitado da(s)
empresa(s) lacrado(s) e inviolados. A presidente da CPL designará nova data para a
continuação dos trabalhos.
9.1.1.4. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope
“Habilitação”, através da pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente, sendo
inserida em ata, a pedido das partes, toda e qualquer observação ou declaração pertinente, a
qual será assinada pelos membros da Comissão e empresas licitantes presentes.
9.1.1.5. O julgamento da documentação para habilitação das proponentes será realizado no dia
designado no preâmbulo deste edital. Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a
sessão de abertura, a mesma será suspensa, publicando-se o resultado no órgão de imprensa
oficial para conhecimento de todos os participantes.
9.1.1.6. Os envelopes proposta, das empresas inabilitadas, ficarão à disposição das mesmas,
após decorrido o prazo para interposição de recurso ou julgado, se for o caso, este, ou ainda se
todas as empresas licitantes desistirem de interpor recurso.
9.1.1.7. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
adjudicação, serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.
9.1.2. Critérios para julgamento da documentação:
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9.1.2.1. Serão inabilitadas na presente licitação as empresas licitantes, que:
9.1.2.1.1. Apresentarem documentação incompleta ou com borrões, ilegível, com rasuras,
cancelamento em partes essenciais, sem a devida ressalva, bem como expedirem declarações
falsas ou em desacordo com este edital.
9.1.2.1.2. Não atenderem ou preencherem todas as condições exigidas no item 6 deste edital.
9.1.2.2. Se todas as proponentes forem inabilitadas, a administração poderá fixar o prazo de 8
(oito) dias úteis para apresentação de nova documentação.
9.1.3. Abertura dos envelopes proposta:
9.1.3.1. Os envelopes proposta das proponentes habilitadas serão abertos no mesmo local
mencionado no preâmbulo do edital, após o resultado da fase de habilitação pela Comissão
Permanente de Licitação, na mesma sessão, se houver desistência expressa de interposição de
recursos ou depois de decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgados os
interpostos, cuja data e horário será comunicada através do órgão de imprensa oficial.
9.1.3.2. Uma vez abertas as propostas, estas serão tidas como imutáveis e acabadas, não
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que
as ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste edital e seus
anexos.
9.1.3.3. Caso seja necessária a interrupção e/ou suspensão da sessão para análise, classificação
e desclassificação das propostas de preços e/ou quaisquer averiguações ou diligências
decorrentes de fatos supervenientes, os autos do processo ficarão sob a guarda da Comissão
Permanente de Licitação, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.
9.1.3.4. As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente
de Licitação, bem como pelos proponentes e será procedida a sua leitura.
9.1.3.4.1. A análise das propostas de preços será acompanhada por técnicos da Prefeitura
Municipal de PRESIDENTE DUTRA -MA, juntamente com todos os integrantes da Comissão
Permanente de Licitação.
9.1.3.5. Qualquer manifestação deverá ser feita durante a fase de abertura do envelope
“Proposta de Preços”, através de pessoa devidamente credenciada pela empresa proponente,
devendo toda e qualquer declaração pertinente constar da ata, que será assinada pelos
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos proponentes.
9.1.3.6. Se o julgamento não puder ser realizado durante a sessão de abertura, a sessão será
encerrada, sendo o resultado publicado através da imprensa oficial.
9.1.4. Critérios para julgamento da proposta:
9.1.4.1. Desclassificação:
9.1.4.1.1. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem integralmente a todas às
exigências do presente edital, bem como àquelas que sejam omissas, apresentem
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irregularidades ou defeitos, omitirem dados requeridos, apresentem quaisquer ofertas de
vantagens não previstas neste edital ou preços e vantagens baseados nas ofertas das demais
licitantes, apresentarem divergências nos preços em algarismos arábicos e extensos,
apresentarem erros aritméticos.
9.1.4.1.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem o preço unitário
e/ou global superior ao valor estimado ou preço manifestamente inexeqüível.
9.1.4.1.3. Se todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar as
empresas licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para representação de outra, escoimada da
causa que ensejou a desclassificação.
9.1.4.2. Classificação:
9.1.4.2.1. Após o exame das propostas, a Comissão Permanente de Licitação fará a
classificação das mesmas, que atendam integralmente o edital, da seguinte forma:
A classificação se fará pela ordem crescente de preços, levando-se em consideração o menor
preço.
9.2. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, em se tratando de microempresas e
empresas de pequeno porte, na seguinte forma:
9.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
9.2.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preço.
9.2.1.2. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.2.1.3. A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma:
9.2.1.3.1. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
9.2.1.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
9.2.1.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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9.2.1.4. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de
Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, entre as licitantes que
cumprirem integralmente as exigências deste edital desde que nenhum preço unitário da
planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha
orçamentária da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA /MA, constante no Anexo I deste
Edital.
9.2.1.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, conferido o
direito de preferência previsto no art. 3º, § 2º da Lei n.º 8.666/93, ainda permanecer o
empate, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.
9.2.1.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento.
10 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE.
10.1 – Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e as empresas de pequeno porte conforme especificado neste Edital.
10.2 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e pela empresas de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10%
(dez por cento) à proposta de menor valor.
10.3 – A situação de empate será verificada após a classificação das propostas e/ou após a fase
recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo
julgamento definitivo do recurso interposto.
10.4 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor,
poderá apresentar, em até 02 (dois) dias, a nova proposta, por escrito, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do
certame.
b) Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior,
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 10.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo
e na forma prevista na alínea a deste item.
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas
iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para apresentação
de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
d) Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item
10.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
10.5 O disposto nos subitens do item 10.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
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10.6. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato
público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
11.1. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da Licitação, ou após o seu
julgamento, será lavrada ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da
Licitação ao vencedor, submetendo tal decisão à Prefeitura Municipal;
11.2. A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA, poderá revogar ou anular esta Licitação,
no seu todo ou em parte, por razões de interesse público nos termos do Art. 49 da Lei
8.666/93;
11.3. Homologada a Licitação, será convocado o vencedor, para, no prazo de até 05 (cinco)
dias, assinar contrato, conforme Anexo VI;
11.4. Ocorrendo o desatendimento ao prazo estabelecido no subitem anterior, a Prefeitura
Municipal, convocará segundo a ordem de classificação, outro licitante, se não preferir proceder
a nova licitação;
11.5. À licitante convocada, em substituição à primeira, será adjudicado o objeto da Licitação e
com ela será assinado o contrato, desde que aceite as mesmas condições da Proposta
vencedora, inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 da lei n.º 8.666/93.
12. CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
12.1. Após a homologação do resultado da licitação, a empresa licitante vencedora, terá o prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação pela Prefeitura Municipal de PRESIDENTE
DUTRA -MA, para assinar o respectivo contrato.
12.2. Quando a empresa convocada não comparecer ou recusar, injustificadamente, a assinar o
contrato no prazo e condições estabelecidas ou ainda, não apresentar situação regular no ato
da assinatura do contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, será convocada
outra empresa licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação e assim
sucessivamente.
12.3. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades
previstas neste edital e seus anexos.
12.4. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por
igual período, quando solicitado pela parte interessada, durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA -MA.
12.5. A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular, denominado
“termo de contrato”, observadas as cláusulas e condições estabelecidas na minuta do contrato
(anexo VI deste edital), e da proposta de preços vencedora.
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12.6. É facultado à Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA -MA, quando a convocada não
comparecer no prazo estipulado no item 12.1 deste edital (ressalvado o disposto no item 12.4
deste edital), não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda,
recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as empresas licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º
(primeiro) classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação independente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
13. DO FORNECIMENTO
13.1 Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de
Saúde ou diretamente no Hospital Municipal, conforme o caso, todos estabelecidos na Cidade
de Presidente Dutra /MA.
13.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal,
podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.
13.3 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 02 (dois) dias após o recebimento
da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.
13.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade
do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa
contratada.
13.5 No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de
posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO
PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura,
representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade,
valor unitário e o total dos mesmos.
13.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o
pagamento, até que sanada a situação.
13.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será
realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de
“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.
13.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
13.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do
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horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e
possibilidade de entrega em comum acordo.
13.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria
solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.
13.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição
de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade
ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que
constatados depois do recebimento e/ou pagamento.
14. PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E
DESCONTOS.
14.1 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis
após o recebimento definitivo, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa,
acompanhada da fatura e devidamente atestada por servidor designado para este fim, por
meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta
corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos.
14.2- Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação
de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência
contratual, inclusive.
14.3- A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
atestação, dos produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e
aceita.
14.4 - O pagamento de cada uma de suas parcelas, será efetuado no prazo máximo de 30
(trinta) dias, úteis mediante a apresentação da nota fiscal, acompanhados ainda das Certidão
Conjunta Negativas de Tributos Federais, do INSS e FGTS, e ainda deverá conter,
obrigatoriamente, a identificação do certame licitatório bem como a identificação dos serviços
relativos a cada um de seus lotes.
14.4.1 – Os pagamentos serão feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme as
solicitações e fornecimento dos produtos.
14.5 Na existência de erros na nota fiscal, a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA -MA
devolverá a fatura ao fornecedor dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, quando
deverá proceder a substituição.
14.6. A Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA, reserva-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestação, os serviços entregues não estiverem de acordo com a
especificação e quantidade apresentada e aceita.
14.7 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
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14.7.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da
CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o
mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
14.8 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
14.8.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do
efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante
aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
15. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato ou fornecer os produtos
cotados, dentro do prazo estabelecido caracteriza o inadimplemento total da obrigação
assumida. Ao contratado total ou parcial inadimplente serão aplicadas as sanções legais a
saber:


advertência;



multa administrativa, graduáveis conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, cumuláveis com as
demais sanções;



suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
ADMINISTRAÇÃO, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Dos atos da administração, decorrentes da aplicação deste Edital, cabem:
16.1.1 Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da
ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
c) anulação ou revogação da licitação.
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16.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada
com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
16.1.3. Pedido de reconsideração de decisão do Chefe do Executivo, na hipótese do § 3º do art.
87 da Lei n.º 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação do ato.
16.2. Os recursos serão dirigidos ao Chefe do Executivo, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação – CPL.
17. FONTE DE RECURSOS
17.1. As despesas para atender ao objeto desta Tomada de Preços ocorrerão por conta de
recursos próprios do município, das seguintes Dotações Orçamentárias:

10 302 0021 2.038 Manut. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30.00 Material de consumo
18. ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO.
18.1. A prefeita Municipal de PRESIDENTE DUTRA -MA ou pessoa por ele designada, poderá
revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem
que caiba às empresas licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.
19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
19.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente edital e seus anexos deverá ser enviado, por escrito, podendo ser protocolado o
original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, à Comissão Permanente de Licitação
responsável por esta licitação, até 2 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo.
19.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao edital;
19.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas
que tenham adquirido o presente edital.
20. CONDIÇÕES GERAIS
20.1. É vedada a transferência, total ou parcial, para terceiros, dos produtos que forem
adjudicados em conseqüência desta Licitação.
20.2. Não serão levadas em consideração pela COMISSÃO, quaisquer consultas, pedidos ou
reclamações relativos ao Edital que não tenham sido formulados por escrito e devidamente
protocolados, até 05 (cinco) dias antes da data marcada para abertura dos envelopes,
ressalvado o disposto no §2º do art. 41 da Lei 8.666/93.
20.3. Em hipótese alguma serão aceitas manifestações verbais sobre este Edital.
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20.4. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, fica eleito o Foro da Comarca da
PRESIDENTE DUTRA, Estado do Maranhão excluído qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
20.5. O Chefe do Executivo, poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificar.
20.6. A comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados nesta
licitação, sobre o Edital e seus anexos, obedecendo instruções do sub item 20.2.
20.7 O Edital pode ser consultado gratuitamente, ou obtido mediante pagamento de DAM no
valor de R$ 20,00 (vinte reais). Estando disponível para atendimento em dias úteis, das 8:00 às
12:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL localizada no Prédio da
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA, à Avenida Prefeito Adir Léda, s/n, Bairro Tarumã,
CEP: 65.760-000, Presidente Dutra – MA
20.8. Integra o presente Edital, independente de transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DOS SERVIÇOS.
ANEXO II – Carta de apresentação da Proposta
ANEXO III - Modelo de Carta Credencial para representante
ANEXO IV - Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação.
ANEXO V - Declaração de não empregar menor
ANEXO VI – Minuta do Contrato
ANEXO VII - Termo de opção e declaração para microempresa e empresa de pequeno porte
ANEXO VIII – Modelo de Capa para acompanhar os documentos de habilitação e proposta.
ANEXO IX – Declaração de Elaboração Independente de Proposta
ANEXO X - Declaração de Localização e Funcionamento (com fotos).
Dê-se-lhe a divulgação prevista no Art. 21 da Lei n.º 8.666/393.
PRESIDENTE DUTRA (MA), 26 de agosto de 2020.
____________________________________
Regifran de Almeida Silva
Presidente da CPL
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Processo Administrativo nº 02.2408.002/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 17/09/2020
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO – I
TERMO DE REFERENCIA
1. APRESENTAÇÃO
O presente Termo de Referência tem por finalidade a Contratação para o fornecimento de
carnes, frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sob
demanda, incluindo o serviço de entrega, conforme especificações constantes deste Termo de
Referência.
2. FUNDAMENTO LEGAL
O fornecimento de carnes, frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na
Lei nº 8666/93 e suas alterações.
3. JUSTIFICATIVA
Atender a demanda da secretaria municipal de Saúde que necessita usualmente de carnes,
frutas e verduras que são utilizados em Hospitais Municipais.
4. OBJETO
Contratação de pessoas física ou jurídicas para o fornecimento de carnes, frutas e verduras
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
5. DA PROPOSTA E DO PREÇO
Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os
custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de
transporte,
seguros,
materiais,
encargos
sociais,
trabalhistas, previdenciárias,
securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não
cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA quaisquer custos adicionais.
6 – AQUISIÇÃO DO OBJETO
A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo
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Ordenador de Despesas/Secretario Municipal da CONTRATANTE, contendo as informações dos
itens, quantidades, preços unitários e totais.
7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. São obrigações da CONTRATANTE:
7.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
7.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e
condições estabelecidas no Edital;
7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das
especificações do Edital;
7.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
7.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
7.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no contrato;
7.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos demais normativos de
regência, se obriga ainda a contratada a:
8.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a
proposta de preços;
8.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;
8.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
8.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta
bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
8.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
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funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da
execução do contrato;
8.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam
em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas
especificações.
8.1.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
8.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
8.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.
9 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
9.1. Se a
a assinar
chamadas
desistente

licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou
o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes
na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente
às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, pelo
prazo de até 05 (cinco)
anos;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
9.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte
por cento) do valor do contrato.
9.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total
ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
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b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de
Presidente Dutra/MA.
c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra
as condições de reabilitação;
d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
9.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “d”.
9.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição.
9.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras
hipóteses legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e
aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
9.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
9.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
9.9. A 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 e 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.
10 – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E
DESCONTOS
10.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números
das respectivas requisições.
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10.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitação
e entrega dos materiais dos produtos.
10.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da
CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o
mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
10.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
10.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do
efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante
aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
11 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
11.1 Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central do Município e/ou no
almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme o caso, todos estabelecidos
na Cidade de Presidente Dutra /MA.
11.2 Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal,
podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.
11.2 O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 02 (dois) dias após o recebimento
da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.
11.4 Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade
do produto no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa
contratada.
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11.5 No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado próprio da Secretaria, de posse da
Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO
PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura,
representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade,
valor unitário e o total dos mesmos.
11.5.1 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o
pagamento, até que sanada a situação.
11.6 A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será
realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de
“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.
11.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
11.8 Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do
horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e
possibilidade de entrega em comum acordo.
11.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria
solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.
11.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição
de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade
ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que
constatados depois do recebimento e/ou pagamento.
12 – FISCAL DE CONTRATO
12.1 A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, que promoverá o
acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos
qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.
12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93,
que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a
Administração Pública.
12.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.
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13 - DO VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato a ser
vigência a partir
31/12/2020.

firmado com a
da data de

empresa vencedora do certame terá a
sua assinatura, limitando-se o fornecimento

sua
em

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO
SER APLICADAS
Não retirar a nota de 1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
empenho, quando convocada de Presidente Dutra/MA pelo período de 1 (um) ano.
dentro do prazo de validade de 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

sua proposta.
Entregar o objeto fora do 3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso,
prazo estabelecido.
aplicada sobre o valor do material não fornecido,

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a
critério da Administração, poderá ser considerada a
inexecução total ou parcial do objeto.

Não efetuar a troca do objeto, 4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
quando notificado.
de Presidente Dutra/MA pelo período de 1 (um) ano.

5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Substituir o objeto fora do 6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
prazo estabelecido
aplicada sobre o valor do material não substituído,

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a
critério da Administração, poderá ser considerada a
inexecução total ou parcial do objeto.

Deixar
de
entregar 7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
documentação exigida neste de Presidente Dutra/MA pelo período de 1 (ano) ano.
Edital.
8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho/valor total estimado para o
item ou lote.

Não mantiver a proposta ou 9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
desistir do lance.
de Presidente Dutra/MA pelo período de 1 (um) ano.

10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Comportar-se
inidôneo.

de

modo 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra/MA pelo período de 2 (dois) anos.
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12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Fizer declaração falsa.

Apresentar
falsa.

13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra/MA pelo período de 2 (dois) anos.
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

documentação 15. Impedimento de licitar com a Administração
Pública pelo período de 05 (cinco) anos.
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
17. Comunicado ao Ministério Público.

Cometer fraude fiscal.

18. Impedimento de licitar com a Administração
Pública pelo período de 05 (cinco) anos.
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
20. Comunicado ao Ministério Público.

Deixar de executar qualquer
obrigação
pactuada
ou
prevista em lei ou no edital do
pregão, em que não se comine
outra penalidade.

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho,
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a
critério da Administração, poderá ser considerada a
inexecução total ou parcial do objeto.

Inexecução total.

22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra/MA pelo período de 2 (dois) anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho.

Inexecução parcial do objeto.

24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de Presidente Dutra/MA pelo período de 1 (ano) ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte não executada.

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada,
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.
14.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercidoem até 05(cinco)
dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos
e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.
14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura
Municipal de Presidente Dutra/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.
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14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra/MA, conforme procedimento esboçado no subitem
anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores.
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos da
orçamentários da unidade orçamentária:
10 302 0021 2.038 Manut. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30.00 Material de consumo
16. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS
Fornecimento de carnes, frutas e verduras para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde
ITEM
1

2

3

4

5

6
7

8

DESCRIÇÃO
ABACAXI, tamanho médio, no ponto de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas,
livres de resíduos de fertilizantes.
ABOBORA, com casca firme, tamanho grande,
uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes,
intactas e bem desenvolvidas, livre de terras ou
corpos estranhos aderentes a superfície externa.
ALFACE LISA, com folhas firmes, viçosas, de cor
verde brilhante, com coloração e tamanhos
uniformes e típicos da variedade, livres de resíduos
de fertilizantes, da colheita recente.
ALHO de 1ª qualidade, peso médio por cabeça 35 à
50gr. Embalagem primária: sacos plásticos ou de
papel. Embalagem secundária: caixas de plásticos
para transporte
BANANA, de 1ª qualidade, graúdas, em penca,
frutos com 60 a 70% de maturação climatizada, com
cascas uniformes no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos
ou defeitos, firmes e com brilho.
BATATA DOCE, com casca roxa e isenta de
substancias terosas.
BATATA INGLESA, branca de 1ª qualidade.
Apresentação: Peso médio por unidade 120g.
Embalagem primária: caixas de plástico para
transporte, retornáveis
BETERRABA
vermelha
de
1ª
qualidade,
apresentação: fresca de boa aparência, sem talos,
peso médio unitário 150g à 300g. Embalagem
primária: caixas plásticas, retornáveis, para
transporte.

UNID.

QUANT.

V.UNIT.

V. TOTAL

Unid.

100

R$ 6,58

R$
658,00

Unid.

100

R$ 14,30

R$
1.430,00

Unid.

125

R$ 5,50

R$
687,50

Kg

500

R$ 3,58

R$
1.790,00

Dz

90

R$ 9,03

R$
812,70

Kg

50

R$ 8,47

R$
423,50

Kg

90

R$ 9,58

R$
862,20

Kg

90

R$ 8,00

R$
720,00
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9
10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

CEBOLA branca de 1ª qualidade, peso médio
unitário de 80 a 100g, embalagem em caixas
retornáveis para transporte
CENOURA, de 1ª qualidade, peso médio de 120g a
180g., embalagem secundária: caixas plásticas ou
de madeira ou de papelão.
CHEIRO VERDE, Com folhas lisas, viva e viçosa de
cor verde brilhante, de tamanho uniforme e típico da
variedade livres de resíduos.
COUVE, com folhas firmes, viçosas, de cor verde
brilhante, com coloração e tamanhos uniformes e
típicos da variedade, livres de resíduos de
fertilizantes, da colheita recente.
FRANGO, inteiro, resfriado, sem miúdos, sem
tempero, embalado individualmente em sacos
plásticos de polietileno resistente, com
aproximadamente 2 kg por frango, com a marca do
fabricante do produto e registro nos Órgãos de
Inspeção Sanitária. Sem formação de cristais de
gelo, sem água dentro da embalagem ou do frango,
consistência firme, não amolecida, e cor
característicos, sem escurecimento ou manchas
esverdeadas; cheiro agradável, pele lisa, macia e
clara (entre amarelo e branco). As especificações de
qualidade do produto seguem a Legislação da
Vigilância Sanitária e recomendações do Ministério
da Agricultura – SIM ou SIE.
LARANJA, tamanho médio, no ponto maturação,
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de
resíduos de fertilizante.
LIMÃO, tamanho médio, no ponto maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de
resíduos de fertilizante.
MACAXEIRA, fresca, minimamente processada e
higienizada, com as características organolépticas
mantida;
MAMÃO, fresco, mantendo as características
organolépticas, com 70% de maturação, sem
ferementos, livres de residuos de fertilizantes.
MAXIXE, tamanho médio, no ponto de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, sem machucado, livres
de resíduos de fertilizantes;
MELANCIA, tamanho médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas, livres de resíduos de fertilizantes;
OVOS, médios, cor branca ou rosa de granja
familiar;
PEPINO, tamanho médio, no ponto de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas,
livres de resíduos de fertilizantes.
PIMENTÃO, tamanho médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou defeitos, sem
manchas, livres de resíduos de fertilizantes;

Kg

100

R$ 8,43

R$
843,00

Kg

100

R$ 8,87

R$
887,00

Maço

50

R$ 2,93

R$
146,50

Maço

100

R$ 5,53

R$
553,00

Kg

90

R$ 12,11

R$
1.089,90

Dz

95

R$ 7,43

R$
705,85

Dz

50

R$ 6,71

R$
335,50

Kg

100

R$ 8,48

R$
848,00

Kg

95

R$ 5,07

R$
481,65

Unid

90

R$ 3,07

R$
276,30

Unid

75

R$ 18,83

R$
1.412,25

Dz

100

R$ 13,73

R$
1.373,00

Kg

100

R$ 6,37

R$
637,00

Kg

90

R$ 10,10

R$
909,00
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23
24

25

26
27
28

29

30

31

QUIABO, tamanho médio, no ponto de maturação,
sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas,
livres de resíduos de fertilizantes.
REPOLHO, tamanho médio, sem ferimentos ou
defeitos, sem manchas, livre de resíduos de
fertilizantes.
TOMATE, tamanho médio a grande, de primeira,
com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, com
coloração uni-forme e brilho.
VINAGREIRA, com folhas viçosas, com coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade, livres de
resíduos de fertilizantes, de colheita recente.
CHUCHU, tamanho médio, no ponto maturação,
sem ferimentos ou defeitos, sem manchas livres de
resíduos de fertilizante.
CORAÇÃO BOVINO resfriado, embalado em saco
plástico transparente, capacidade para 5 kg,
Embalado no dia da entrega e validade de 5 dias.
CARNE BOVINA, de 2° qualidade, magra, moída.
resfriada, embalada em saco plástico transparente,
capacidade para 5 kg, Embalado no dia da entrega e
validade de 5 dias.
CARNE BOVINA de 2° qualidade ( com osso).
resfriada, embalada em saco plástico transparente,
capacidade para 5 kg, Embalado no dia da entrega e
validade de 5 dias.
CARNE BOVINA, de 1° qualidade, bife, sem osso,
sem gordura ou pele. resfriada, embalada em saco
plástico ransparente, capacidade para 5 kg,
Embalado no dia da entrega e validade de 5 dias.

Dz

50

R$ 5,77

R$
288,50

Kg

90

R$ 12,35

R$
1.111,50

Kg

150

R$ 8,03

R$
1.204,50

Maço

90

R$ 4,83

R$
434,70

Kg

90

R$ 6,57

R$
591,30

Kg

1025

R$ 15,35

R$
15.733,75

Kg

1025

R$ 22,28

R$
22.837,00

Kg

900

R$ 20,80

R$
18.720,00

Kg

1025

R$ 31,72

R$
32.513,00

Total

Avenida Prefeito Adir Léda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08
Presidente Dutra – MA

R$
111.316,10

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Processo Administrativo nº 02.2408.002/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 17/09/2020
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO – II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
Ao Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA - MA
Referência: Tomada de Preços n.º 019/2020 - CPL
Abertura: 17 de setembro. HORÁRIO: 10:00 HORAS
Senhor Presidente,
Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em
anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando a Contratação para o fornecimento de
carnes, frutas e verduras para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
Nossa Proposta tem preço fixado em R$ ............. (.............) composta e irreajustáveis de
acordo com exigências do Edital.
ITEM

DESCRIÇÃO

DADOS DA PROPOSTA
UND
QUANT

VAL.
UNIT

VALOR TOTAL

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: Imediato, até 02 (dois) dias após a assinatura do
contrato juntamente com o recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.
Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.
Forma de Serviços: Conforme o Edital e Termo de Referencia
Dados Bancários: Agencia________ Nº da conta________ Banco___________
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de
qualquer natureza, incidentes sobre os serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a
ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo
correspondente aos dias de suspensão.
Atenciosamente,
Local e data
Atenciosamente,
______________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL
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ANEXO III
( MODELO DE CARTA CREDENCIAL )
(PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
NESTA
REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na
______________________________,
neste
ato
representado
pelo(s)
Sr.(a)
________________________ (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato,
nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) _________ (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para,
junto a Prefeitura Municipal de PRESIDENTE DUTRA/MA, praticar os atos necessários à
representação da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020,
usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar
ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação, bem como assinar
documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações pertinentes ao certame, recorrer
da decisão, e praticar todos os demais atos inerentes ao certame e poderes especiais para
ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n° 147/2014, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de
interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, dando tudo por
bom firme e valioso.
(local e data por extenso)

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu representante legal
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO)
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ANEXO IV
(PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS N° 019/2020
OBJETO: Contratação para o fornecimento de carnes, frutas e verduras para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

O signatário da presente, em nome da Empresa _________________________ DECLARA, sob
as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que, após o seu
cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da TOMADA DE
PREÇOS N.º 019/2020, e que contra a mesma não existe pedido de falência ou concordata.
Declaro ainda, que concordamos e aceitamos plenamente as condições do Edital em referência
e, caso sejamos vencedores da licitação, executaremos o fornecimento de acordo com a
planilha fornecida e pelos preços globais propostos e aceitos pelo Município.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável legal pelo proponente)
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ANEXO V
(PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
(REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 )
(Nome da Empresa) ..........................................................., Inscrito
no CNPJ Nº .................................................................., por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) .............................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade 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
............................................................................................
(identificação e assinatura do representante legal)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N.º .......... QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
DUTRA E A EMPRESA_____________________,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.
Ao(s)____ dias do mês de___________________ do ano de ______________, de um lado a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA, CNPJ n.º __________, localizada na
_____________ – PRESIDENTE DUTRA – MA, deste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Sr. ____________, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da
empresa __________________, CNPJ n.º _____________________, neste ato representa pelo
Sr. ________________ , portador do R.G. n.º ___________________, e do CIC/MF n.º
_______________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo nº 02.2408.002/2020, e proposta apresentada, que
passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este
não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato a contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento
de carnes, frutas e verduras para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de
acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº
019/2020, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para
todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento
licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL
O valor do presente contrato é de R$ ........... (.........)
a ser pago, em até 30 dias, após a
entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor
competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de
preços vencedora do certame:
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Item Descrição
1
2
3
4
5

MATERIAL .........
Und
Qtd.

V. unit.

V. total

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes
sobre os materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar os materiais, no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde ou
diretamente no Hospital Municipal, conforme o caso, de acordo com a solicitação de
fornecimento feito pela mesmas sob pena de rescisão de contrato;
b) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
d) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
e) Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de
Referencia;
f) 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;
g) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em
conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
h) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
i) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
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j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas no Edital;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Edital;
d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
e) Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no Contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura
deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material
cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2020, consoante
dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o
fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números
das respectivas requisições.
Os pagamento serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme as solicitações e
entrega dos produtos.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
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As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da
seguinte dotação orçamentária:
10 302 0021 2.038 Manut. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.30.00 Material de consumo
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá
aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses
de inexecução total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de Presidente
Dutra pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA
cumpra as condições de reabilitação;
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas
que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas,
dentre outras hipóteses legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e
aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;
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c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias
consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A 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 e contratar com a Administração, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências
contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente
Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79,
do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato
unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade superior.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes,
sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO – Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão
unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos
seguintes casos:
a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto
efetivamente entregue até a data da rescisão;
b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização
prévia e expressa da CONTRATANTE;
d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.
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PARÁGRAFO QUINTO– Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da
Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que
couber.
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado próprio da Secretaria Municipal de Saúde
ou diretamente no Hospital Municipal, conforme o caso, todos estabelecidos na Cidade de
Presidente Dutra /MA.
Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal,
podendo também ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria.
O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 02 (dois) dias após o recebimento da
Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.
Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de
Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade
do produto no prazo máximo de 01 (um) dias, sob pena de incidir nas penalidades por
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa
contratada.
No ato da entrega das mercadorias no almoxarifado Central e/ou próprio da Secretaria, de
posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fará o seu RECEBIMENTO
PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura,
representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade,
valor unitário e o total dos mesmos.
Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a
notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o
pagamento, até que sanada a situação.
A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será
realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de
“Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
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Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda
a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário
estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/recebedor do horário e possibilidade
de entrega em comum acordo.
Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria
solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.
A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição
de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade
ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que
constatados depois do recebimento e/ou pagamento.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES
FINANCEIRAS E DESCONTOS
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA
No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor
devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a
data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS
No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo
pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da
seguinte fórmula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30–1] x VP, onde:
AF = atualização financeira;
IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO
A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o
caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do
contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas

Avenida Prefeito Adir Léda, s/n, Bairro Tarumã, CEP: 65.760-000 - CNPJ: 06.138.366/0001-08
Presidente Dutra – MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c
Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.
Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que
versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a
Administração Pública.
Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos,
conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de
21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem
como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação
das sanções administrativas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO
A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial,
obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/1993,
sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato vincula-se ao Processo da TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020 e à proposta
vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver
sujeita.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da Cidade de PRESIDENTE DUTRA – MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
PRESIDENTE DUTRA (MA), _______ de _______________ de 2020.
________________________________
CONTRATANTE
Prefeito Municipal
_________________________________
CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:
__________________________________
CPF:
__________________________________
CPF:
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Processo Administrativo nº 02.2408.002/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 17/09/2020
HORÁRIO: 10:00 HORAS

ANEXO VII
TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

....................................(nome
/
razão
social)..............,
inscrita
no
CNPJ
n.º
.................................,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)..........................................., portador da Carteira de Identidade n.º .....................e do
CPF n.º ..................., na Sessão Publica da Tomada de Preços nº 019/2020 .
OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15
de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali
previsto e DECLARA ser: ( ) Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte e não possuir nenhum
dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.
DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios
da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal,
sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas
previstas na Lei 8.666/93”.
Local e data: ____________________________________________________
________________________________________
Nome Completo do Proprietário ou Representante Legal e Qualificação na Empresa
CARIMBO CNPJ:
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Processo Administrativo nº 02.2408.002/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 019/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
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ANEXO VIII
MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Preços nº 019/2020,
apresentamos os documentos da habilitação da empresa abaixo identificada:
EMPRESA: .............................................................
CNPJ ......................................................................
Documentos


RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA



RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA:



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



DECLARAÇÕES
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ANEXO VIII
MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS
Em atendimento ao disposto no Edital da Tomada de Preços nº 019/2020,
apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo identificada:
EMPRESA: .............................................................
CNPJ ......................................................................
PROPOSTA


CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA


PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS,
VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES.
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ANEXO IX
(PARA PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
.......... (Identificação completa do representante da licitante)........., como representante
devidamente constituído de ..........(Identificação completa da licitante)..........., doravante
denominada Licitante, para fins do disposto no do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020,
declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE
PREÇOS nº 019/2020), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA
DE PREÇOS nº 019/2020) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Local e data
______________________________________________
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTATE LEGAL
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ANEXO X
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - MA
Tomada de Preços n° 019/2020
Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa __________________
CNPJ n° _____________, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo
o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do
prédio e suas instalações.
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos
humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.
LOCALIZAÇAO DA EMPRESA:
ENDEREÇO: ____________________________________________
CIDADE/ESTADO: _______________________________________
CEP:__________________________________________________
TELEFONE: ____________________________________________
PONTOS DE REFERÊNCIA
DA DIREITA:___________________________________________
DA ESQUERDA:_________________________________________
FRENTE: ______________________________________________
Nome da empresa e do seu Representante Legal, com
a devida assinatura (sócio, proprietário ou procurador).

* esta declaração deverá vir acompanhada de pelo menos 03 (três) fotos compreendo:
faixada, escritório e demais instalações.
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